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De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie speelt een
trekkersrol in onze samenleving die de ambitie heeft duurzamer te zijn.
De oplossingen die ze aanreikt zijn talrijk en gevarieerd. De landbouw,
het transport, de bouwsector, de gezondheidszorg, huishoudelijke producten, het klimaat; het zijn allemaal gebieden waar de bijdrage van de
chemie en life sciences van cruciaal belang is om een betere en duurzamere toekomst te creëren.
Dit vierde duurzaamheidsverslag dat essenscia voorstelt, illustreert aan
de hand van vele voorbeelden hoe snel de wetenschap evolueert en zich
ten dienste stelt van oplossingen die de drie belangrijkste pijlers van
duurzame ontwikkeling weten te integreren: “People”, “Planet” en “Prosperity”. Bovendien onderschrijft essenscia de globale doelstellingen van
de Verenigde Naties rond duurzame ontwikkeling (Global goals). Deze
doelstellingen worden in dit verslag vermeld wanneer ze in verband staan
met de gebruikte indicatoren.

PL ANE T

Innovatieve oplossingen
ten dienste van een samenleving
in voortdurende verandering

Yves Verschueren, Managing Director essenscia

Chemie is een geweldige wetenschap die het mogelijk maakt materialen
te moduleren in functie van het maatschappelijk welzijn binnen deze
snel veranderende wereld. De risico’s die innovatie met zich meebrengt,
moeten objectief vastgesteld worden en moeten binnen een preventief
kader juist ingeschat worden. De chemische en farmaceutische industrie
investeert fors in onderzoek en ontwikkeling om een maximale veiligheid
voor de consument, een minimale impact op het milieu en efficiëntere
prestaties te waarborgen.

Yves Verschueren,
Managing Director essenscia
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De industriële activiteiten binnen de chemische en farmaceutische sector in België blijven vooruitgaan op de weg naar duurzame ontwikkeling. Een weg die trouwens nooit volledig voltooid is. Vandaar verschijnt
er in deze nieuwe editie voor de eerste keer een nieuwe indicator rond
grondstoffenefficiëntie. Dit verslag biedt u op basis van een makkelijk
toegankelijke structuur een overzicht van de vooruitgang die in België
gerealiseerd werd door een industrie die blijft geloven dat zij in ons land
groeipotentieel heeft.
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ABOUT THIS REPORT

Na de publicatie van het vorige duurzaamheidsrapport suggereerden de
stakeholders te onderzoeken of er een indicator voor grondstoffenefficiëntie (link
toevoegen) voor de sector kon ontwikkeld
worden. Zo’n indicator wordt steeds be-

PRODUC TS

Overleg is een constante die je doorheen
alle activiteiten van de federatie aantreft.
Denk maar aan het sociaal en bilateraal
overleg of de evenementen waarbij verschillende stakeholders betrokken worden. Ook de deelname aan allerlei regionale, Belgische en Europese advies- en
overlegorganen geeft aan hoeveel waarde
onze federatie aan dialoog hecht.

genomen werden. Dit rapport toont ook
concrete voorbeelden die illustreren hoe
de federatie en de bedrijven deze visies
daadwerkelijk realiseren.

PROSPERIT Y

Omdat de sector van de chemie,
kunststoffen en life sciences een belangrijke maatschappelijke rol speelt, hecht
essenscia veel belang aan een constructieve dialoog met stakeholders. Met de
verschillende betrokken partijen in overleg
gaan typeert dan ook de werking van essenscia.

PL ANE T

Constructieve dialoog met stakeholders

PEOPLE

In dialoog
met onze stakeholders

Ook bij het samenstellen van het duurzaamheidsrapport werden de verschillende stakeholders betrokken. Al
van bij het eerste duurzaamheidsrapport
werden ze geconsulteerd over de keuze
van de indicatoren. Tijdens verschillende
vergaderingen met de stakeholders werd
er naar hun input gevraagd. Dit gebeurde
zowel in de voorbereidende fase als na de
publicatie van het duurzaamheidsrapport.

ESSENSCIA’S BEL ANGRIJKSTE
STAKEHOLDERS

langrijker, zeker omdat de aandacht voor
grondstoffenschaarste toeneemt, net
zoals de noodzaak steeds groter wordt
om van lineaire naar circulaire business
modellen te switchen. In dit rapport wordt
hierover voor het eerst melding gemaakt
in de rubriek ‘Planet’. Dat essenscia als
eerste sector dit onderwerp behandelt,
onderstreept opnieuw het lange termijn
engagement van de sector voor een duurzame samenleving.
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Op vraag van de stakeholders werden
voor deze editie visieteksten ontwikkeld
voor elk van de vier P’s: People, Planet, Prosperity en Products. Deze visies
weerspiegelen de voornaamste ambities
van de sector en vormen tegelijkertijd de
leidraad voor de vele initiatieven van de
federatie, de beroepssecties en de bedrijven. De lange termijn doelen werden
geactualiseerd en onderbouwd met verschillende initiatieven die in de praktijk
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Methodologie

Deze methodologie werd gehanteerd
PL ANE T

Milieu-indicatoren

De economische activiteiten van de sector van de chemie, kunststoffen en life
sciences vallen, tenzij dit anders gespecifieerd is, onder:
• NACE 20: vervaardiging van chemische
producten;
• NACE 21: vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten;
• NACE 22: vervaardiging van producten
van rubber of kunststof.

Dit rapport hanteert voor de milieu indicatoren ofwel de milieu-indicatoren die in
het Europees register inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen
(E-PRTR; 2007-2013) gerapporteerd worden ofwel de officiële federale of regionale
bronnen.

Statistieken van buitenlandse handel
De producten van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences vallen
onder:
• afdeling VI: producten van de chemische
en van de aanverwante industrieën;
• afdeling VII: kunststof en rubber en hun
afgeleiden.
De statistieken over buitenlandse handel
van dit rapport komen uit de Gecombineerde Nomenclatuur. Dit is een indeling die door de Werelddouaneorganisatie
(WDO) gebruikt wordt.

PRODUC TS

De NACE-code is een cijfercode van de
Europese Unie die gebruikt wordt om economische activiteiten in te delen. Sinds 1
januari 2008 is de herziene NACE-code
‘Rev. 2’ van kracht.

Het E-PRTR vervangt het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen
(EPER). Dat systeem verzamelde gegevens
van 2001 tot 2004. Het aantal ondernemingen en polluenten maar ook de rapporteringsdrempels kunnen verschillend
zijn. De interpretatie van oude en nieuwe
gegevens moet dus met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Dit is zeker het geval
voor de gegevens die dateren van voor het
startjaar van het programma ‘Responsible
Care’ (1987).

PROSPERIT Y

Indeling van economische activiteiten

Productie-index
Dit duurzaamheidsrapport gebruikt de
productie-index in de milieugrafieken
om de ontkoppeling tussen productie en
verbruik of emissies aan te tonen.
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De productie-index is een statistiek die de
evolutie beschrijft van het productievolume van een bedrijfstak. Sinds het duurzaamheidsrapport 2013 wordt het meest
recente basisjaar, namelijk 2010, gebruikt.
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Indicatoren

Inzetten op duurzaamheid
PL ANE T

De selectie van indicatoren voor duurzame ontwikkeling is gebaseerd op de
Global Reporting Initiative (GRI)-methode. De GRI-methode biedt een algemeen gemeenschappelijk kader en is de
meest gebruikte methode om over duurzaamheid te rapporteren.

De essentie van de basisprincipes kan je
als volgt samenvatten:
• De principes van materialiteit en
controle raden aan om de meest relevante indicatoren te kiezen met het oog
op de verwachtingen van de betrokkenen.
• De principes van evenwicht en volledigheid benadrukken om zowel positieve
als negatieve elementen aan bod te
laten komen.
• Het principe van de vergelijkbaarheid
vraagt dat de prestaties vergeleken
worden zodat er een standaard tot
stand komt die consequent toegepast
kan worden.

Bepaalde indicatoren verwijzen naar kwesties die niet relevant waren en werden dus
ook niet opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de kinderarbeid in de Belgische chemische sector. Anderzijds heeft essenscia
bepaalde indicatoren toegevoegd op basis
van bestaande regelgeving of vragen van
betrokkenen.
De kwantitatieve indicatoren van de chemische sector en de levenswetenschappen worden waar mogelijk afgezet tegenover de hele productiesector en/of de
privésector in België.
In dit rapport wordt gebruik gemaakt van
indicatoren met ‘meerdere niveaus’. De
GRI-methode maakt een onderscheid
tussen kwantificeerbare indicatoren
(GRI-niveau I), kwalitatieve indicatoren
(GRI-niveau II) en zogenaamde problematische indicatoren (GRI-niveau III). Deze
niveau III-indicatoren worden door de
organisatie als relevant beschouwd maar
worden niet in dezelfde mate uitgewerkt.
De voornaamste reden hiervoor is dat
voor deze indicatoren – zoals voor procesveiligheid – geen gemeenschappelijke methode of data bestaat.
Rapporteren: een dynamisch proces
Door de toenemende bezorgdheid over
fijn stof, werd in de vorige editie al aangegeven om hierover op sectorniveau te
zullen rapporteren. Recente studies wezen
uit dat verkeer, industrie en landbouw als
de voornaamste bronnen voor PM10 worden beschouwd. Uit studies van VMM en
VITO blijkt echter dat slechts een handvol
bedrijven uit de sector significant bijdragen tot fijnstofemissies. Bovendien blijkt
uit deze cijfers dat de fijnstofemissies van
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Oorspronkelijk werden de Key Performance Indicators (KPI’s) in 2009 geselecteerd. Dit gebeurde tijdens een transparant proces dat openstond voor leden,
bedrijven en externe stakeholders en
waarbij het GRI-rapporteringsprotocol
en de bijbehorende basisprincipes gerespecteerd werden. Het rapport van vandaag is gebaseerd op dezelfde set KPI’s
uitgebreid met één bijkomende indicator.

essenscia moest echter bepaalde aanpassingen doorvoeren zodat de indicatoren
ook de specifieke eigenheid van onze sector reflecteren. Er werd een rapport voor
de hele sector samengesteld waarin rekening gehouden werd met z’n grote diversiteit. Daarom werden enkel de algemene
GRI-indicatoren die van toepassing zijn op
de sector weerhouden.

PRODUC TS

De Key Performance Indicators (KPI’s)

Indicatoren op maat van onze sector

PROSPERIT Y

Al van bij de start van het vrijwillige Responsible Care programma volgde de Belgische sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences van dichtbij welke impact
z’n activiteiten hebben op het vlak van
gezondheid, veiligheid en milieu. Binnen
dit kader werden verschillende initiatieven genomen om de performantie van
de sector te verbeteren. In 2009 zette
essenscia verdere stappen in die richting
door voor het eerst een duurzaamheidsrapport te publiceren. Hierin wordt de balans gemaakt op sociaal, economisch en
ecologisch vlak. Deze vierde editie geeft
een overzicht tot en met 2013.
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De sector en de samenleving

PROSPERIT Y

Naast de rapportering over de prestaties
van onze sector op sociaal, economisch en
ecologisch gebied, omvat het rapport ook
een vierde onderdeel: ‘Producten’. Dit
hoofdstuk illustreert het engagement van
essenscia en haar leden ten aanzien van
product stewardship. Het toont aan hoe
de sector zijn verantwoordelijkheid voor
z’n producten neemt en dit consequent
doorheen de hele waardeketen doet.
Dit wordt concreet gemaakt aan de hand
van diverse initiatieven die onze sector
neemt op het vlak van veiligheid. Veilig
omgaan met chemicaliën is dan ook een
prioriteit. Zowel wanneer het de industrie, de professionele gebruikers als de
consument betreft. Het hoofdstuk ‘Producten’ geeft ook inzicht in de innovatieve
en duurzame oplossingen die onze sector ontwikkelt om de maatschappelijke
uitdagingen van de 21ste eeuw op een
doeltreffende manier aan te pakken en
zo bij te dragen tot een meer duurzame
maatschappij wereldwijd.
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Eurostat definieert grondstoffenefficiëntie of grondstoffen productiviteit als de
relatie tussen de economische groei en
de uitputting van natuurlijke grondstoffen. Natuurlijke grondstoffen omvatten
biomassa, metaalertsen, niet-metallische
mineralen en fossiele energie materialen.
In het kader van de Europese 2020
strategie werd grondstoffen productiviteit gedefinieerd als de hoofdindicator
voor het ‘flagship A resource efficient Europe’. Hierbij wordt GDP (gross domestic
product) uitgezet ten opzichte van DMC
(Domestic Material Consumption). Aangezien deze informatie tot op heden niet
beschikbaar is op sectoraal niveau, heeft
essenscia een nieuwe indicator ontwikkeld gebaseerd op energievectoren die als
grondstoffen door de essenscia-sectoren
in België gebruikt worden zoals aardolie,
nafta, biomassa en aardgas. De bron van
informatie is de jaarlijkse energie-enquête
van essenscia in samenwerking met VITO
(Vlaanderen) en DGOARNE(Wallonië).
Deze grondstoffen, uitgedrukt in ton
olie-equivalent, zijn zeer representatief
omdat ze veruit het merendeel van de

Zoals de meeste milieu-indicatoren opgenomen in het duurzaamheidsrapport
van essenscia worden bovenvermelde
grondstoffen-indicatoren gerelateerd
aan de evolutie van de productie-index in
volume van de sector. Hierdoor berekent
men de evolutie van het verbruik van
grondstoffen per geproduceerde eenheid
(of specifiek verbruik). Dit geeft een indicatie van grondstoffen-efficiëntie weer.

PL ANE T

Na de publicatie van de derde editie
van het rapport werd op vraag van de
stakeholders onderzocht of en op welke
manier er gerapporteerd kon worden over
de grondstoffenefficiëntie van de sector.
Doordat de druk wereldwijd toeneemt om
duurzaam om te springen met grondstoffen, wordt ook de hele Europese industrie
onder druk gezet om de transitie te maken
van een lineaire naar een circulaire economie. Dit is een economie waarbij materialen zoveel mogelijk gerecupereerd
worden en waar nevenstromen van de
ene producent als grondstoffen voor de
andere producent kunnen ingezet worden.
Om dit te kwantificeren, werkt essenscia
een indicator ‘grondstoffenefficiëntie’ uit.

materialenbehoeften in volume van de
sector dekken. Producten uit de sector
kunnen ook rechtstreeks ingevoerd worden in plaats van lokaal geproduceerd te
worden in België. Om een volledig beeld
te krijgen van materialenbehoeften is het
dan ook nodig om rekening te houden met
de evolutie van de invoer in volume van
niet-energetische producten die eveneens
door de sector gebruikt of verwerkt worden. Deze invoerstatistieken uitgedrukt
in ton worden gehaald uit buitenlandse
handel statistieken gepubliceerd door Eurostat en omvatten doorvoeractiviteiten
en internationale distributiecentra.

PEOPLE

deze bedrijven een minieme bijdrage zijn
in de totaliteit van de fijnstofemissies in
België die vooral gerelateerd worden aan
transport. Op basis hiervan en omdat de
studies voor een belangrijk deel stoelen op
literatuur-emissiefactoren werd besloten
dat een dergelijke indicator niet materieel
is voor dit rapport.
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People

PROSPERIT Y

PRODUC TS
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essenscia zet in op de sensibilisering van
jongeren. Via partnerships met het secundair en hoger onderwijs willen we jonge
mensen met de boeiende aspecten van
wetenschap, techniek en in het bijzonder
van chemie, in contact brengen. We werken hiervoor samen met wetenschaps-populariserende organisaties zoals Technopolis, Le Pass, Sciences Adventure, de

We engageren ons om de afstand
tussen het onderwijs en de chemische,
kunststoffen- en life sciences industrie te verkleinen. Door onze krachten
te bundelen, willen we schoolverlaters
en werkzoekenden de kans geven onze
sector van dichtbij te leren kennen om zo
de aantrekkelijke kanten ervan te ontdekken. De Talentenfabriek is zo een project
dat we voluit steunen. Het is een bijzonder waardevol initiatief van de sectorale
sociale partners, omdat het erin slaagt
werkzoekenden via gerichte opleidingen
op een positieve manier met de sector in
contact te brengen.

Op een kwaliteitsvolle manier langer
actief blijven is ook één van onze focuspunten. Vandaar dat we veel aandacht
besteden aan aangepaste opleidings- en
vormingsplannen, een vernieuwd competentiebeleid, de juiste loopbaanbegeleiding … Want op die manier kunnen de
competenties van onze medewerkers mee
evolueren met de nieuwe technologieën
die onze sector vooruit stuwen.
Wil de sector van chemie, kunststoffen en
life sciences een duurzame speler blijven
in het industriële weefsel van België, dan
is het cruciaal dat alle betrokken stakeholders – werknemers, ondernemingen, sociale partners, onderwijs en overheid – de
handen in elkaar slaan om al deze doelstellingen samen te realiseren.
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Wetenschaps-olympiades, les Jeunesses
Scientifiques, de Vlaamse Jonge Ondernemers … Samen kunnen we interessante
initiatieven op touw zetten die jongeren
aanspreken en warm maken voor onze
sector.

Samen kunnen we interessante initiatieven
op touw zetten die jongeren warm maken
voor onze sector.

PRODUC TS

Onze sector is altijd bekend geweest voor
z’n hoog opgeleide en bijzonder competente werknemers. Hierdoor konden onze
ondernemingen vaak een voorsprong nemen. Het is essentieel dat we deze voorsprong behouden. Hij vormt immers de
sleutel tot een duurzame verankering van
onze sector. Binnen dat kader nemen we
dan ook een aantal belangrijke initiatieven:

Daarnaast zetten we ons in om de kennisoverdracht tussen oudere en jongere
werknemers te garanderen. We hebben
het dan zowel over jobinhoud, producten procesveiligheid als over preventief
gedrag. Via gerichte opleidingen willen
wij de kennis van onze werknemers upto-date houden en hen tegelijkertijd
aanzetten hun kennis en vaardigheden
continu bij te schaven.

PROSPERIT Y

essenscia wil een antwoord bieden op de
vergrijzing die zich ook binnen de werknemerspopulatie van de sector chemie,
kunststoffen en life sciences afspeelt.
Recente studies tonen aan dat onze
werknemerspopulatie stelselmatig ouder
wordt en dat de instroom van jongere arbeidskrachten in een competitieve markt,
steeds moeilijker wordt. We staan dus
voor de enorme uitdaging van een aanzienlijke kennisuitstroom die zich reeds
op vrij korte termijn kan manifesteren.

PL ANE T

Zo counteren we de potentiële
kennisuitstroom

PEOPLE

Visie – People
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Tewerkstelling

Relatief stabiele industriële tewerkstelling
PL ANE T

Rechtstreekse arbeidsplaatsen
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Aandeel in de totale verwerkende industrie
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Bedienden

Arbeiders

Aandeel in de totale verwerkende industrie

• De voorbije dertig jaar is de tewerkstelling in de chemische industrie en
life sciences vrij stabiel gebleven rond
de 90 000 arbeidsplaatsen. Deze stabiliteit is opvallend als men weet dat het
aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen in
de totale industrie over dezelfde periode
sterk is gedaald. Tussen 1980 en 2013
gingen meer dan 380.000 jobs in de
totale Belgische industrie verloren.

• In 2013 werkten ongeveer 15% van de
medewerkers deeltijds in de sector. Ongeveer driekwart van de deeltijdse jobs
betreft 4/5-regelingen. Een analyse op
basis van de jaarrekeningen van ondernemingen wijst erop dat niet minder
dan 95,9% van de loontrekkenden in
de sector een contract van onbepaalde duur heeft.
• Het aantal bedienden in de totale tewerkstelling in de sector vertoont een
gestaag stijgende tendens: 55,9% in
2013 t.o.v. 47,9% in 2000. Volgens
een studie van de KULeuven (prof.
Sels, 2008) is deze toename met name
te wijten aan de sterke intrasectorale
mobiliteit arbeiders/bedienden in de
chemie en life sciences. Deze tendens
toont aan dat de individuele ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden in de
sector sterk aanwezig blijven. Ter vergelijking, zowat 1/3 van het totaal aantal
arbeidsplaatsen in de industrie wordt
ingenomen door bedienden.

INITIATIEVEN

Dow Corning
wint in 2015
de “Best Workplaces”
award in België
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• In 2013 is de tewerkstelling in een minder gunstige macro-economische context gedaald. Ondanks deze daling heeft
de sector redelijk goed stand gehouden.
Het aandeel van de chemie en life sciences in de industriële tewerkstelling
is ononderbroken gestegen: 11,1% in
1980, 15,4% in 2000, 17,5% in 2010 en
18,1% in 2013. Dit ligt ruim boven het
Europese gemiddelde van 11% in 2013.
De stabiliteit in de werkgelegenheid
doorheen de tijd lijkt het resultaat te zijn
van het aantrekken van nieuwe investe-

ringen en continue inspanningen op het
vlak van product- en procesinnovatie.
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tewerkstelling (rechtstreeks
+ onrechtstreeks)
TotaleTotale
tewerkstelling
(rechtstreeks
+ onrechtstreeks)
300000
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Aantal arbeidsplaatsen
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150000
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• De chemische industrie en life sciences
genereert activiteit in andere bedrijfstakken van de Belgische economie.
Denk maar aan onderhoudscontractoren, havenactiviteiten, transport &
logistiek en ICT. Uit een studie van
Econopolis (2011) gebaseerd op officiële cijfers blijkt dat elke directe job in
de chemie en life sciences sector staat
voor 1,6 onrechtstreekse arbeidsplaatsen in de Belgische economie. In 2013
betekent dit in totaal 233 000 directe
en indirecte jobs. Deze ratio – één van
de hoogste van alle sectoren – is het
laatste decennium sterk toegenomen.
Dit weerspiegelt de toenemende impact
van de sector op de indirecte tewerkstelling en heeft bovendien geleid tot
een stijging van de totale tewerkstelling.
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Diversiteit

INITIATIEVEN

Diversiteit hoog op de agenda
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• In 2013 werkten meer dan 24.000
vrouwen in de chemische industrie
en life sciences.
• Dit is 27,5% van alle arbeidsplaatsen. Dit percentage ligt beduidend
hoger in de chemische industrie en
life sciences dan in de verwerkende
industrie in haar geheel (22,7%).

• Meer dan de helft (57% in 2013) van
de vrouwelijke onderzoekers tewerkgesteld in de verwerkende industrie is
actief in de chemie en life sciences. In
2013 waren 43% van de onderzoekers die in de chemie en life sciences
werkten vrouwen.

• Uit een recente studie (2013) van
onderzoeksinstituut HIVA bij 177 bedrijven uit de sector in opdracht van
Co-valent, het vormingsfonds van de
chemie en life sciences, blijkt dat diversiteit in de sector chemie en life
sciences leeft. Diversiteit is ruimer
dan de genderproblematiek (manvrouw) en betreft onder meer ook het
tewerkstellen van oudere werknemers, personen met een beperking of
van vreemde herkomst. Ongeveer de
helft van de bevraagde ondernemingen zegt aandacht te hebben voor de
tewerkstellingsproblematiek van bepaalde doelgroepen. Eén op drie van
de organisaties heeft zelfs een specifieke persoon die verantwoordelijk
is voor het stimuleren van diversiteit.
Bovendien geven ondernemingen
aan dat knelpuntvacatures een hefboom kunnen zijn voor de instroom
van werknemers wiens profiel afwijkt
van de traditionele wervingsgroepen.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

• Op middellange termijn is het aandeel vrouwen in de totale tewerkstelling in de chemie en life sciences
structureel toegenomen, terwijl het
aandeel vrouwen in de totale verwerkende industrie over de hele periode
is blijven dalen.

• 63% van de vrouwen in de sector
heeft een diploma hoger onderwijs
ten opzichte van 41% in de verwerkende industrie in haar geheel. Vrouwen nemen in toenemende mate een
leidende rol en management posities
op binnen de organisatie van de onderneming in verschillende domeinen
zoals personeelsbeheer, financiën,
plant management en onderzoek.

Hoe diversiteit op
de arbeidsmarkt een
troef kan worden

PRODUC TS

22%
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Opleidingsniveau

Hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers
PL ANE T

Opleidingsniveau van de werknemers in 2013
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• De chemische industrie en life sciences
biedt zeer gevarieerde jobs aan die vaak
een hoog opleidingsniveau en gespecialiseerde werknemers vereisen om onder meer te voldoen aan de complexe
productieprocessen, de hoge normen
op het vlak van O&O in een innovatieve
sector, de nodige commerciële vaardigheden gecombineerd met wetenschappelijke kennis, enzovoort.
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• 46% of bijna de helft van al wie in de
chemie en life sciences tewerkgesteld
is, heeft een diploma hoger onderwijs
behaald (universiteit en hogescholen),
waarvan 28% een masterdiploma (of
hoger) en 18% een professioneel bachelorsdiploma. Dit percentage ligt
een stuk hoger dan in de verwerkende
industrie in haar geheel (30% in 2013).

• Voorts heeft ongeveer 41% van de
werknemers een diploma hoger secundair onderwijs. In deze categorie vinden
wij de technische profielen die in de proces- en productieactiviteiten ingezet
worden, zoals meet- en regeltechnicus,
procesoperator, elektromechanicus, …
Jongeren met dit profiel blijven ook in
de toekomst kansen hebben in de chemische industrie gezien de hoge vervangingsvraag. De laatste vijf jaar is de
instroom in de SE-n-SE opleiding chemische procestechnieken verdrievoudigd.
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Opleidingen

Continue opleiding is cruciaal voor de toekomst

INITIATIEVEN
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Co-valent zet in
op talent
en life sciences
% van de loonmassa

Participatiegraad

80%

Participatiegraad van werknemers aan formele opleidingen

• Continue opleiding van werknemers is
uiterst belangrijk voor een sterke innovatieve en competentiegerichte sector
zoals de chemie en life sciences.

• In 2013 hebben ondernemingen uit de
chemische industrie en life sciences
niet minder dan 147 miljoen ¤ uitgegeven voor de continue opleiding van
hun werknemers. Twee derde daarvan
betreft formele opleidingen, één derde
‘on the job training’. Deze financiële inspanning vertegenwoordigt 2,1% van de
loonmassa van de sector. Hiermee vol-

• De sociale partners van de chemie en
life sciences beheren samen Co-valent,
de Fondsen voor Vorming van de sector,
met een speciale aandacht naar competentieontwikkeling en opleidingspromotie binnen KMO’s.

• De sector beschikt over twee sectorale
opleidingscentra: ACTA en Cefochim.
ACTA, gevestigd vlakbij de chemiecluster van Antwerpen, organiseert
opleidingen over automatisering en procestechnologie. Cefochim, gevestigd in
Seneffe, focust op opleiding in productie, onderzoeks- en onderhoudsfuncties
in de chemische industrie en life sciences. Bovendien heeft Cefochim ook een
alternerend opleidingssysteem ontwikkeld voor werkzoekenden. In de kunststof- en rubberverwerkende industrie in
Vlaanderen zetten de sociale partners
via PlastIQ in op een uitgebreid opleidingsaanbod op maat van de sector.
• De chemische industrie en life sciences
is de eerste sector in Wallonië die een
alternerend opleidingssysteem op poten
heeft gezet specifiek voor ‘master in analytisch bedrijfsbeheer’. Bedrijven uit de
sector bieden bovendien ook stages ‘productiebeheer’ of ‘facility management’
aan. Op die manier kunnen studenten
op een 50/50 basis hoger onderwijs en
een praktische opleiding in een onderneming combineren. Ook in Vlaanderen is
de sector gestart met een project ‘werkplekleren’ (Avogadro) in samenwerking
met twee hogescholen en vier bedrijven
in de Antwerpse chemiecluster.
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• Meer dan 54.000 mensen, of 62% van
alle werknemers hebben in 2013 een
opleiding gevolgd tegenover 45% in de
verwerkende industrie globaal genomen. De informele opleidingen (on the
job training) zijn hierbij niet meegerekend. Uit een analyse blijkt dat er geen
substantieel verschil is tussen de participatiegraad van mannen en vrouwen
aan een opleiding.

doet de sector aan de 1,9%-doelstelling
die door de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord van 1998 werd
vastgelegd. Een in juli 2013 gepubliceerde studie door een Expertengroep
Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW) legt de vinger op het
onvoldoende rekening houden met bepaalde kostenelementen van vorming,
zoals de lonen van het personeel dat
een opleiding volgt (Personnel Absence
Cost). De vormingsinspanningen van de
ondernemingen zouden heel wat hoger
zijn op basis van resultaten uit een andere enquête, die op Europees niveau
wordt uitgevoerd (CVTS) en die met
deze elementen beter rekening houdt.
Op basis van deze enquête bedroeg de
financiële index in 2010 2,6% van de
loonmassa in de sector chemie, rubber,
kunststoffen en bouwmaterialen voor
formele opleiding alleen.
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Leeftijdspiramide

Nood aan 2.600 nieuwe jonge talenten per jaar
PL ANE T
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• In 2013 werden 22.023 arbeidsplaatsen in de chemische industrie en life
sciences ingenomen door werknemers
ouder dan 50, dit is een kwart van alle
werknemers in de sector. Deze ratio is
de voorbije tien jaar doorlopend gestegen, van 17% in 2003 tot 25% in 2013.

• Volgens een studie van de KULeuven
(Prof. Sels, 2012) zullen jaarlijks niet
minder dan 2.600 mensen bij stabiele
tewerkstelling moeten worden aangeworven om de uitstroom van oudere
werknemers in de komende jaren op te
vangen.
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2013

• Een nauwe samenwerking met de
overheden bevoegd voor onderwijs en
werkgelegenheid zal nodig zijn om een
antwoord te bieden op deze uitdagingen
en verder jonge talenten aan te trekken.
Zo werd in Vlaanderen begin 2012 een
onderwijsconvenant afgesloten tussen
essenscia vlaanderen, de 4 onderwijskoepels, vakbonden en de minister van
Onderwijs.
• Wetenschappelijke studierichtingen
bieden reële opportuniteiten op de arbeidsmarkt. Volgens een enquête van
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, 2015) bij de studentenpopulatie (2013-2014) hebben quasi
alle studenten met een STEM-diploma
binnen het jaar werk.
• De demografische evolutie, de krapte
op de arbeidsmarkt en de relatieve lage
activiteitsgraad maakt langer werken
een cruciale uitdaging voor het behoud
van de welvaart in België. Om langer
werken binnen de sector te stimuleren,
reikte essenscia in 2012 samen met
Déhora 4 pistes aan in een praktische
gids “Langer werken. Het kan”.

De instroom
op peil houden

Structurele
samenwerkingen
tussen onderwijs
en industrie

Sensibiliseringsacties
om jongeren
aan te trekken

Jongeren warm maken
voor wetenschappen
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• Parallel is de tewerkstelling van jongeren onder de 30 jaar met 40% afgenomen over dezelfde periode. Op tien jaar
tijd is dit aandeel jongeren gedaald van
20% naar 13% van de werknemers. Dit
is ver onder het gemiddelde van de verwerkende industrie (16% in 2013).

45-49
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Lonen

Sector betaalt toplonen
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Ondernemingen in België

• Met een brutomaandloon van 3.975 ¤
per maand in 2013 biedt de chemische
industrie en life sciences een meer aantrekkelijke verloning dan in de industrie
in haar geheel. De brutolonen liggen er
gemiddeld 18,3% hoger, zij het met een
aantal verschillen tussen de deelsectoren.
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• De sectoren die gemiddeld het best betalen, zijn de sectoren met het grootste
aandeel hooggekwalificeerde en gespecialiseerde werknemers. Dat is het geval voor de chemie en life sciences die
relatief meer afgestudeerden van het
hoger onderwijs tewerkstelt.

• De brutoloonkloof tussen mannen en
vrouwen voltijds tewerkgesteld in de
chemische industrie en life sciences is
op significante wijze gedaald de laatste
10 jaar: van 17,3% in 2003 tot 12,2%
in 2013.
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Sociaal klimaat

Sereen sociaal klimaat draagt bij aan competitiviteit
PL ANE T
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• Het sociaal klimaat laat zich beoordelen
aan de hand van een aantal elementen
zoals het absenteïsme, het aantal stakingsdagen, de tevredenheid van het
personeel of de sectortrouw van de
werknemers.
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Chemische industrie en life sciences

• Volgens een recente studie van HR-specialist Securex (2015) laten de arbeiders
in de sector chemie en life sciences in
2014 één van de hoogste frequentiegraden van absenteïsme optekenen van
de Belgische economie (1,3 bij de chemie-arbeiders tegenover 1,0 voor het
gemiddelde van de Belgische werknemers in 2014). Dit verschil blijft vrijwel
constant de laatste jaren. De bedienden
in de sector daarentegen laten een absenteïsmecijfer optekenen dat vergelijkbaar is met de rest van de economie.
• De studie van Securex over personeelsverloop (2015) bevestigt dat werknemers in de sector zeer loyaal aan hun
onderneming zijn: slechts 3,2% van
de werknemers verlaten vrijwillig de
onderneming in 2014 ten opzichte van
6,6% in de totale private sector.

Academische studie
over de toekomst
van het sociaal
overleg

Innovatie staat
centraal in het sociaal
overleg

Sectorakkoord in
teken van duurzame
loopbanen

Internationale
solidariteit in actie
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• In de periode 2003-2013 werden er in
de chemische industrie en life sciences
gemiddeld 15.145 stakingsdagen per
jaar genoteerd. Per werknemer komt dit
neer op 0,16 dag per jaar, tegen 0,22
dag per jaar in de verwerkende industrie
in haar geheel. In 2013 bleef het sociaal
klimaat met ongeveer 20.100 stakingsdagen of 0,23 dagen per werknemer relatief stabiel vergeleken met 2012, maar
hoger dan het trendniveau van het laatste decennium.

2009
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Mobiliteit

PL ANE T

Vrijwillige maatregelen
om de mobiliteit te bevorderen
Belangrijkste vervoermiddel woon-werkverkeer
Modal split
% (2011)*
Belangrijkste vervoermiddel
woon-werkverkeer
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Woon-werk mobiliteit
van de werknemers

• De populariteit van het openbaar vervoer blijft laag bij werknemers in de
sector. Slechts 2% van de werknemers
maken gebruik van trein, bus, metro of
tram t.o.v. 16% voor alle ondernemingen
in België globaal genomen. Het systeem
van openbaar vervoer is niet aangepast
voor dienstverlening van clusters en
productiesites in afgelegen zones of
het arbeidsregime in de sector (shiftregime, nachtarbeid). Ongeveer 35%
van de werknemers in de chemische
industrie en life sciences werkt in een
ploegensysteem vergeleken met 14%
gemiddeld in België.
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• Om een oplossing te bieden voor deze
problematiek hebben een aantal ondernemingen een systeem van collectief transport georganiseerd voor hun
werknemers (8,8% in de sector t.o.v.
6,2% in de verwerkende industrie). Zo
reizen bijna 2.500 werknemers in de
sector van de woon- naar hun werkplek
via een transport georganiseerd en
gefinancierd door de werkgever 1,9%
in de verwerkende industrie en 0,8% in
België globaal genomen.
• 7,3% van de werknemers maakt gebruik
van de fiets in de sector. Dit is de derde meest populaire transportmodus
voor werknemers in de sector, na de
wagen en carpool. Ongeveer 60% van
de ondernemingen hebben douches en
kleedruimtes voorzien voor hun werknemers en meer dan 2/3 beschikken
over overdekte fietsstallingen. Veiligheid van fietsers blijft echter een bezorgdheid. Een potentiële maatregel is
de verbetering van de weginfrastructuur
in de nabijheid van productiesites.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

• Driekwart van de werknemers gebruikt
de wagen als hoofdtransportmiddel
(carpooling uitgesloten) om naar het
werk te gaan. Dit percentage is vergelijkbaar met de industrie in zijn geheel,
maar blijft significant hoger dan de
totale economie (67%). 8,6% van de
werknemers in de sector doen aan carpooling. Dit is ruim het dubbel van het
Belgische gemiddelde (3,4%). 12,5%
van de ondernemingen in de sector hebben een carpoolschema, ver boven het
Belgische gemiddelde (5,9%).

70
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België
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Arbeidsongevallen

Veiligheid op de werkvloer blijft topprioriteit
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Privé-sector

• Voor de sector blijft de veiligheid van
werknemers een topprioriteit. Dit resulteert in de aanhoudende dalende
trend van het aantal arbeidsongevallen
in de chemische industrie en life sciences.

INITIATIEVEN

Veiligheid:
continu agendapunt
bij Indaver

1 De frequentiegraad is de verhouding van het
totale aantal ongevallen met de dood of een
volledige ongeschiktheid van ten minste een dag
tot gevolg, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot het aantal uren blootstelling aan het
risico, vermenigvuldigd met 1 000 000.

Solvay zet met
‘behavioral safety’
in op maximale
veiligheid
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• Volgens het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt de frequentiegraad1
van arbeidsongevallen in de chemische
industrie, kunststoffen en life sciences
industrie geraamd op 10,1 per miljoen
gewerkte uren in 2013. Hiermee ligt
de frequentiegraad bijna de helft lager
dan in de verwerkende industrie in haar
geheel. Binnen de sector verschillen de
cijfers echter naargelang van de deelsector.

• De veiligheidsinstructies die gelden
voor de werknemers in de sector, gelden evenzeer voor de onderaannemers
(strenge selectie, evaluatie vóór en na
interventie, regelmatige controles, …).
Volledige en betrouwbare veiligheidsstatistieken inzake arbeidsongevallen
bij onderaannemers in de sector zijn
momenteel niet beschikbaar.
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Beroepsziekten

Dalend aantal aangiften van beroepsziektes
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De stijging die waargenomen werd in
2010-2012 wordt verklaard door, enerzijds, een meer intensieve sensibiliseringscampagne (congressen, elektronische nieuwsbrieven, …) gevoerd door
het Fonds voor de Beroepsziekten bij het
medisch korps rond een betere aangifte
en, anderzijds, de stijgende aanvraag met
betrekking tot gewrichts-, spier en pezen
pathologie (peesontsteking, rugklachten,
carpal tunnel) en auditieve problemen. De
stijging is geenszins toe te wijzen aan verhoogde blootstelling van de werknemers
aan chemische stoffen.

INITIATIVEN
INITIATIEVEN

Gezondheid:
steeds meer
een bedrijfsprioriteit

Een HR-plan
als waarborg voor
welzijn op het werk
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Naast de veiligheid is ook de bescherming
van de werknemers tegen de blootstelling
aan chemische stoffen van cruciaal belang.
Volgens de officiële statistieken van het
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), ligt
het aantal werknemers in de chemische
industrie en life sciences die door arbeidsgeneesheren of preventieadviseurs
officieel aangegeven werden als mogelijk
slachtoffer van een beroepsziekte bijzonder laag. In 2013 werden 39 dossiers ingediend of amper 1% van het totaal aantal
aangiften voor beroepsziekten in België.
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Procesveiligheid

Wat doet essenscia hierbinnen precies?
De federatie investeert in een geïntegreerde opleiding rond procesveiligheid.
essenscia draagt namelijk bij tot de master-na-masteropleiding rond Process
Safety Engineering die door de KU Leuven
gefaciliteerd wordt. Hieruit worden twee
korte programma’s gedistilleerd: de Advanced Course on Process Safety en een
Athens Course on Process Safety. Aan
beide opleidingen namen het voorbije
jaar zo’n 120 studenten deel. De eerste
opleiding richt zich tot medewerkers uit
de industrie. De tweede tot toekomstige
master studenten in Engineering uit het
Athens-netwerk.

De huidige opleidingen worden geëvalueerd op het vlak van inhoud en leermethode. Naar de toekomst toe wordt er
onderzocht hoe de inhoud verder uitgebreid kan worden met onderwerpen zoals
crisisbeheer. Er wordt eveneens gekeken
hoe deze opleidingen in een Europees of
internationaal verband kunnen gerealiseerd worden.
Getuigenis van een student van ‘Politecnico di Milano’:
“I really liked the Athens week in Leuven. It
was a very friendly environment in a beautiful
historical city. I already had a background on
the topic (Safety Engineering), but I gained
more insights and increased my knowledge
on the subject. The social program was great!
It gives a good idea of student life in Leuven.
Everyone was nice. I spent a great week in
Leuven. And also the coffee and cake were
great :-)”

Leren uit ervaringen

Delta Process
Academy: samen voor
procesveiligheid

Belintra:
Het engagement van
de sector voor hulp bij
transportongevallen

Professionele
crisiscommunicatie
essentieel bij
eventuele incidenten
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Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat
er ervaring uitgewisseld wordt tussen de
bedrijfsexperten. essenscia organiseert
dit uitwisselingsproces via de Delta Process Academy (DPA) in Vlaanderen en de
Club Sécurité des Procédés in Wallonië.
Het gaat om 4 tot 6 workshops per jaar
die als doel hebben om binnen de sector
ervaringen rond procesveiligheid en incidenten te delen. Omdat er op de industriële sites vaak beroep gedaan wordt op
onderaannemers, maken ook zij deel uit
van de ervaringsuitwisseling. Het DPA-initiatief bereikt jaarlijks 260 specialisten en
de Club Sécurité des Procédés verenigt
een vijftigtal experten.

In de realiteit zijn het vaak kleine oorzaken
die aan de basis liggen van incidenten.
Daarom is het belangrijk deze kleine oorzaken tijdig te identificeren zodat ze geen
problemen kunnen veroorzaken. Het engagement van iedereen in de organisatie is
dan ook cruciaal. Dit soort betrokkenheid
kan je pas tot stand brengen wanneer de
opleidingen geënt zijn op duidelijke normen, wanneer ze gebaseerd zijn op realistische risicoanalyses en wanneer ze regels
rond procesveiligheid verhelderen.

ExxonMobil:
veiligheid als
strategische prioriteit

PRODUC TS

Binnen dit kader neemt essenscia een
aantal initiatieven. Hierbij streeft men
naar een goed evenwicht tussen academische opleidingen, samenwerkingen
met de industrie en ervaringsuitwisselingen. Het opleidingstraject bestaat uit een
combinatie van zowel korte als langere
opleidingen.

Een andere belangrijke schakel die noodzakelijk is voor een performante procesveiligheid op de sites, zijn de operatoren.
essenscia ondersteunt– in samenwerking
met Acta en Co-valent – een opleiding
die zich specifiek tot de operatoren richt.
Het is een driedaagse opleiding die de
theorie van enkele belangrijke begrippen
rond procesveiligheid aan de hand van
een aantal praktijkvoorbeelden duidelijk maakt. Op die manier worden termen
zoals HAZOP, LOPA en SIL begrijpbaar en
tastbaar voor iedere werknemer.

PROSPERIT Y

Het kan niet voldoende onderstreept
worden hoe belangrijk procesveiligheid
binnen de chemische sector is. Hoe komt
men tot een performant process safety
management systeem? Een essentieel
onderdeel van zo’n systeem is alvast
dat men doorheen de ganse organisatie
geïntegreerde opleidingen voorziet.

INITIATIEVEN
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Procesveiligheid: een essentieel onderdeel
van het opleidingstraject
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Maar een gezond evenwicht bereiken
betekent ook dat energie-efficiëntie
binnen onze industrie een belangrijk
aandachtspunt blijft. We engageren ons
dan ook door opnieuw in te tekenen
op de energiebeleidsovereenkomsten.

Het energielandschap verandert aan een
razendsnel tempo. Hoewel in grote delen van de wereld fossiele energieprijzen
dalen, wordt Europa geconfronteerd met
prijsstijgingen. Voor Europa is de ontwikkeling van duurzame energie dan ook cruciaal. Vandaag focust de Europese Unie
zich té eenzijdig op CO2-reductie. Dit
terwijl de Verenigde Staten volop inzetten
op competitieve energieprijzen door bijvoorbeeld te investeren in de exploitatie
van schaliegas.

van de CO2 op mondiaal niveau; dat is ongetwijfeld de uitdaging voor de toekomst.

essenscia roept Europa op om haar hoge
kostenstrategie om te vormen naar het
inzetten op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Het juiste evenwicht
vinden tussen competitieve en betrouwbare energievormen en het verminderen

Maar een gezond evenwicht bereiken betekent ook dat energie-efficiëntie binnen
onze industrie een belangrijk aandachtspunt blijft. We engageren ons dan ook
door opnieuw in te tekenen op de energiebeleidsovereenkomsten.
We blijven focussen op energie-efficëntie
zowel bij de grote als bij de kleinere bedrijven. Daarom werd binnen onze sector ook
het Europese project SPICE3 opgericht.
Het is een project dat KMO’s op basis van
een sectorspecifieke benadering begeleidt
om nog meer in te zetten op energie-efficiëntie.
We blijven kijken hoe we de CO2 -uitstoot
zo maximaal mogelijk kunnen beperken.
Waar nodig, werken we mee aan de optimalisatie van bepaalde werkmethodes
binnen onze industrie. We doen dit zon-

der de groeiperspectieven en rendabiliteit
van onze bedrijven uit het oog te verliezen.
Onze betrachting is immers een economisch volwaardig emissiehandelssysteem
dat een drijfveer is voor klimaatactie en
tegelijk een groeiperspectief biedt voor
duurzame productie door rekening te houden met de klimaatverplichtingen voor de
industrie in de andere wereldeconomieën.
Zó versterken we de chemische, kunststoffen en life sciences industrie en dus ook
de Europese economie. Meer nog, zo vermijden we dat de CO2 -uitstoot verschoven
wordt naar andere werelddelen en werken
we actief mee aan innovatieve oplossingen die garant staan voor een duurzame
toekomst.
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Het klimaatprobleem stopt echter niet aan
de EU-grenzen. Het is een wereldwijde
uitdaging die om een nieuwe benadering
vraagt. Het vereist een andere manier van
denken die het gebruik van fossiele energie
kan ombuigen naar duurzame oplossingen.
Oplossingen die in een win-win resulteren,
zowel voor het klimaat als voor de economie. In deze nieuwe benadering vormt innovatie het speerpunt. Het komt erop aan
technologie te ontwikkelen die competitief
is met de bestaande en die ook buiten de
EU-grenzen de CO2-uitstoot kan reduceren.

Hoe bereiken we dit evenwicht? Door
voluit in te zetten op innovatie waarmee
we toegevoegde waarde kunnen creëren
en de Europese economie een nieuwe impuls kunnen geven. Concreet betekent dit
onder meer energie-efficiëntie in de praktijk toepassen. In dit kader ondertekende
essenscia – samen met verschillende andere sectoren – het Renovatiepact van de
Vlaamse regering.

PRODUC TS

Energieproducten zoals petroleum, aardgas en elektriciteit zijn essentieel voor
de sector chemie, kunststoffen en life
sciences. Ze leveren immers de energie
die noodzakelijk is voor het vervaardigen
van allerlei producten die deel uitmaken
van ons dagelijks leven. Dat we efficiënt
moeten omgaan met deze energieproducten, staat buiten kijf. Het is namelijk
cruciaal dat we energiekosten inperken
zodat we de rendabiliteit binnen onze
sector op peil houden.

PROSPERIT Y

Een competitief kader in een energiewereld
die razendsnel verandert
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Energieverbruik

Energieproducten, een bron van energie en grondstof
PL ANE T

Energiemix voor energetisch verbruik
sector (2013) 212 PJ
Energie mix voor energetisch verbruik - Sector(2013):212PJ
2013
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• De belangrijkste energiedragers zijn
elektriciteit (56%) en aardgas (34%).
Stoom vertegenwoordigt 9% van de
aangekochte energie. Het gebruik van
petroleum als fuel (1%) is vrijwel gestopt en steenkool is volledig opgegeven.

• In het streven naar meer energie-efficiëntie is er een hogere integratie van
productieprocessen, waarbij stoom uitgewisseld wordt. Dit gebeurt zowel op
de eigen site als tussen verschillende
bedrijfsvestigingen.

70%

aardolie

80%

90%

100%

vaste brandstoffen

• De sector is voor een groot deel energie-intensief. De hoge energievereisten
zijn inherent aan de producten die de
ondernemingen maken. De energiekost
weegt dus zwaar door in de totale productiekosten. Energie op een zo efficiënt
mogelijke manier inzetten blijft daarom
een prioriteit voor de bedrijven.
• Bovendien worden in de sector energiedragers zoals petroleum, aardgas en
elektriciteit ook gebruikt als grondstof
voor industriële processen. In 2013
werd in de sector 99% van de petroleum (vooral nafta) en 37% van het aardgas gebruikt om materialen te maken
met een hogere toegevoegde waarde.

* Cijfers gebaseerd op aangekochte energiedragers
voor energetisch verbruik uitgedrukt in primaire
energie

INITIATIEVEN

Energiebeleidsovereenkomsten:
een kader voor
energie-efficiëntie

Solvay zet voluit in
op verhoogde
energie-efficiëntie

Werknemers van EOC
besparen op één jaar
meer dan 740.000
kWh energie
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• De transitie van petroleum naar aardgas dateert van de jaren 1995 tot 2000
en leidde tot een indrukwekkende
CO2-emissiereductie.

60%
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Energie-efficiëntie
Toonaangevend in energie-efficiëntie
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Energie-intensiteit
1990-2013
Energie-intensiteit 1990-2013
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• Dankzij energie-efficiëntieverbeteringen doorheen de sector is er een duidelijke ontkoppeling te zien tussen productie en energieverbruik. Sinds 1990
is de totale productie1 van de Belgische
chemische industrie en life sciences
verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik amper met 37% is toegenomen.

Stap voor stap
de energie-efficiëntie
verbeteren

Energie besparen:
een dagelijkse reflex
bij Zoetis

1 op basis van de productie-index (zie methodologie)

ExxonMobil:
maximaal inzetten op
energie-efficiëntie
in processen en
producten
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• De continue focus op energie-efficiëntie
werd versterkt door vrijwillige overeenkomsten van de sector met de overheid
(energie-efficiëntie benchmarking convenanten, auditconvenanten, accords
de branche), die ongeveer 90% van het
energieverbruik van de sector omvatten. Ook tot de nieuwe generatie vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten
is een groot deel van de doelgroepbedrijven toegetreden.

• Tussen 2013 en 2015 nam essenscia
deel aan het Europese project SPICE 3
(Strategic Platform for Industrial Chemicals in Energy Efficiency Excellence)
om energie-efficiëntie te promoten bij
KMO’s.

SPiCE3 wil
uitmunten in energie-efficiëntie
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Uitstoot broeikasgassen per productvolume
met 80% gedaald
Broeikasgasemissies 1990-2013
Broeikasgasemissies
1990-2013
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• Broeikasgasemissies zijn per productvolume1 met 80% verminderd sinds
1990. Deze scherpe daling werd onder
meer bereikt dankzij drastische investeringen in N2O emissiereductiemaatregelen en de vervanging van gefluoreerde gassen. Verdere emissiereducties
werden gerealiseerd door continue
energie-efficiëntieverbetering en de
overschakeling naar aardgas.

INITIATIEVEN

Janssen verlegt
grenzen met diepe
geothermie

Indaver creëert een
van de grootste
industriële
warmteclusters in
Europa
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1 Op basis van de productie-index (zie methodologie)

• De belangrijkste broeikasgassen die
door de chemische industrie en life
sciences worden uitgestoot, zijn koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen (PFK’s, HFK’s). Deze
statistieken houden geen rekening met
de indirecte CO2 emissies verbonden
aan het gebruik van elektriciteit, want
deze emissies worden traditioneel toegewezen aan de elektriciteitssector.
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41% van het totaal geïnstalleerd WKK elektrisch
vermogen in België

PEOPLE

Warmtekrachtkoppeling
Warmtekrachtkoppeling-geïnstalleerd
elektrisch vermogen
Warmtekrachtkoppeling-geïnstalleerdelektrischvermogen
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• De belangrijke groei van WKK installaties in de chemische industrie en life sciences werd aangedreven door de sterke
ontwikkeling van de sector in de jaren
1990 en werd versneld door de switch
van petroleum naar gas en de promotie
van WKK via regeringsmaatregelen.

2006

2008

2010

2013

• Ondertussen zien we dat de ontwikkeling van WKK in de sector onder de huidige economische omstandigheden en
energiebehoeften stabiliseert. Met een
totale geïnstalleerde WKK-capaciteit
van 999 MWe in 2013 (het equivalent
van 1 kerncentrale) vertegenwoordigt de
sector 41% van het totale geïnstalleerd
WKK elektrisch vermogen in België.

INITIATIEVEN

Meer energieefficiëntie met de
warmtekrachtkoppelingsinstallatie van
Kaneka
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• Warmtekrachtkoppeling (WKK) – de simultane productie van warmte en elektrisch of mechanisch vermogen – maakt
primaire energiebesparingen mogelijk
vergeleken met de aparte productie en
verbruik van elektriciteit en warmte. De
primaire energiebesparing die de sector
in België dankzij kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling levert, wordt ingeschat
op 5300 GWh. Dat is ongeveer de energie die nodig is om meer dan 150.000
gezinnen te bevoorraden.

2004
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De ecologische voetafdruk van onze
industrie op een duurzame manier
beperken …
Onze industrieën:

De continue verbetering van de milieuprestaties in onze sector impliceert ook
een verminderd gebruik van drinkwater
binnen het productieproces en een efficiënt beheer van het verbruik ervan. Zo is
de sector betrokken bij het Europese onderzoeksproject ‘E4Water’ en het baanbrekend initiatief ‘Water Matters’ van
CEFIC (The European Chemical Industry
Council).
Al de inspanningen die de voorbije 25 jaar
geleverd werden, hebben in belangrijke
mate bijgedragen tot de realisatie van de
Belgische milieudoelstellingen.

Als absolute voorstander van de Europese
politiek rond efficiënt grondstoffengebruik, pleit essenscia voor een betere integratie van de bedrijven in de industriegebieden om zo
een beter gebruik van de nevenstromen
mogelijk te maken. Talrijke intersectorale
samenwerkingen zijn tot stand kunnen
komen, waaronder Symbiose en CORE
(http://www.ctrl-recycling.be/).
De chemische industrie is voortdurend
op zoek naar alternatieve grondstoffen.
Ze koestert tevens de ambitie om een
deel van de chemische industrie en een
aantal kunststoffen te ontwikkelen door
bio-grondstoffen op basis van het cascade-principe te gebruiken:
de biomassa moet in de eerste plaats voor
voedseltoepassingen gebruikt worden,
dan pas als grondstof van biologische
oorsprong en tenslotte als energiebron.
… tot en met hun recyclage …
Om de recyclage van kunststoffen te
bevorderen, stimuleert essenscia een
samenwerkings-beleid vanaf de fase van
productontwikkeling tot en met recyclagefase. Dit past binnen het kader van initiatieven zoals Curio, Roofcollect, FISCH link
toevoegen of GreenWin.
… om zo het pad te effenen naar nieuwe
economische opportuniteiten die
tot stand komen dankzij innovatieve
chemische producten die perfect passen
binnen een herindustrialiseringsbeleid
en die tegelijkertijd de bescherming van
onze planeet waarborgen.
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• implementeren de best beschikbare
technieken en dragen op Europees
niveau bij tot de uitwerking van ambitieuze en realistische normen;
• engageren zich om hun energie-efficiëntie en grondstoffenverbruik te optimaliseren door hun uitstoot tijdens het
productieproces te verminderen en de
natuurlijke grondstoffen te vrijwaren;
• geven – zodra dit enigszins mogelijk
is – de voorkeur aan bulktransport dat
via pijpleidingen en waterwegen of het
spoor plaatsvindt om zo de uitstoot te
verminderen en bij te dragen tot de verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid.

… en dit terwijl we het ontwerp en het
gebruik van onze producten
verder optimaliseren …

PRODUC TS

De chemische en farmaceutische industrie engageert zich om op een verantwoorde manier en met respect voor
het milieu te innoveren. Deze innovaties
komen tot stand dankzij de voortdurende
optimalisering van productieprocessen en
de systematische analyse van de impact
die de producten gedurende hun ganse
levenscyclus veroorzaken.

PROSPERIT Y

Een sector die zich inzet voor het milieu
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Grondstoffen-efficiëntie
Meer productie met minder grondstoffen
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CINBIOS: een
hefboom voor industriële biotechnologie
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Duurzamere
boehmieten dankzij
Dequenne Chimie
en Certech

Voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences is efficiënt omgaan
met grondstoffen een evidentie. Het zit
in ons DNA ingebakken. De Belgische
petrochemische cluster is hiervan een
treffend voorbeeld. Deze cluster wordt
gekenmerkt door z’n interconnectiviteit
waarbij nevenstromen van de ene installatie ingezet worden als grondstof voor de
andere installaties.
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Het optimaliseren van productieprocessen is een continue prioriteit. Afval
wordt zoveel mogelijk vermeden, gerecycleerd of gerecupereerd onder de vorm
van energie. Deze aanpak heeft als effect
dat het verbruik van primaire grondstoffen
en energie aanzienlijk vermindert.

Importvolumes

Importvolumes
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Symbiose
Nieuwe toepassingen
voor nevenstromen

Een recente studie van Cefic toont aan dat
ongeveer 10% van de productie biogebaseerd is. Dit is een cijfer dat ook op Belgisch niveau kan doorgetrokken worden.

Indaver Molecule
Management
Een vernieuwende
oplossing voor
afvalstromen
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Naast de optimalisatie van de huidige productieprocessen en het verder sluiten van
kringlopen via initiatieven zoals Symbiose
(link toevoegen), innoveert de sector ook
door meer en meer in te zetten op indus-
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Tegelijkertijd stellen we vast dat er zich
in diezelfde periode geen drastische stijging van import chemische producten
of half afgewerkte chemische producten
manifesteert. De verhoging van de productiviteit van de Belgische chemische
industrie wordt dus niet opgeheven door
een verhoogde import van chemicaliën.

triële biotechnologie. Uit de roadmap studie ‘industriële biotechnologie’ die FISCH
samen met CINBIOS in opdracht van de
Vlaamse overheid uitvoerde, blijkt dat de
industriële biotechnologie in Vlaanderen
erg gespecialiseerd is. Hierbinnen werden vier kansrijke nieuwe waardeketens
geïdentificeerd:
• de productie van fijnchemicaliën uit suikers en zetmeel;
• de productie en gebruik van tweede generatie suikers;
• het gebruik van ligninerijke grondstoffen voor hoogwaardige materialen en
chemicaliën;
• de conversie van CO2 naar chemicaliën.

PL ANE T

Over een periode van 8 jaar is de productie-index met 41% gestegen terwijl
het aandeel van energie dat als grondstof
werd gebruikt met 8% is gedaald. Uit
deze cijfers blijkt duidelijk dat er steeds
meer waarde per hoeveelheid ingezette
grondstof gecreëerd wordt.

Intense4Chem
De zoektocht naar
innovatieve
chemische processen
E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Recticel bespaart
grondstoffen in
dashboard systemen
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Verzurende emissies

Amper 3% van alle verzurende emissies in België
PL ANE T

Evolutie van verzurende emissies (NOx, SOx en NH3)
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• Sinds 1987 daalden de specifieke verzurende emissies van de sector met meer
dan een factor 20 en naderen ze een
asymptotisch minimum. Bij elk investeringsproject blijft de sector rekening
houden met de milieu-impact, waaronder de NOx- en SOx-emissies.

• De milieubeleidsovereenkomst NOx
liep af in 2013 en de sector stootte 25%
minder NOx uit dan het met de Vlaamse
Regering overeengekomen plafond.
• Belangrijke investeringen in procesinnovatie leidden ook tot SOx reducties in
de sector, met nieuwe zakelijke opportuniteiten en verbeteringen in resource
efficiency tot gevolg.

miljoen Zeq

in

Chemische
industrie &
life sciences
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Ondernemingen

België

• Stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3)
kunnen in de atmosfeer tot verzurende
componenten omgezet worden. Deze
zogenaamde “zure regen” kan een impact hebben op gezondheid, ecosystemen en infrastructuur.
• In de chemische industrie en life sciences komen verzurende emissies vooral
voort uit de verbranding van fossiele
brandstoffen en de productie van zwavelzuur, ammoniak en salpeterzuur (gebruikt voor de productie van meststoffen, detergenten en in koeling).

Drastische vermindering van de uitstoot
van stikstofoxide bij
Akzo Nobel Chemicals

Succesvolle
milieubeleidsovereenkomst beperkt NOx
emissies
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• De sector vertegenwoordigt 14% van
de emissies van de verwerkende industrie, en slechts 3% van het Belgische
totaal.

Verzurende
emissies
(2013)
Verzurende
emissies
(2013) in miljoen
Zeq
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Organische emissies
Organische emissies op historisch minimum
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Evolutie van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)
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• De emissies van vluchtige organische
stoffen (VOS) van de sector hebben
in 2013 een nieuw historisch minimum
bereikt van 10 kton, en dit bij een stijgende productie. Dit betekent een absolute ontkoppeling tussen productie en
emissie.

• Vluchtige organische stoffen (VOS)
dragen bij tot de ozonpieken wegens
fotochemische reacties in de lagere atmosfeer.
• VOS zijn organische chemicaliën die
gemakkelijk verdampen. De meeste
bronnen zijn transpor temissies
(brandstofdampen) en het gebruik van
solventen in bepaalde industriële processen. De aanzienlijke daling in VOS
emissies van de sector tussen 1987

Chemische
industrie &
life sciences

Ondernemingen

België

en 2001 is het gevolg van maatregelen zoals goede huishoudenpraktijken,
procesoptimalisatie, verbeterd emissietoezicht bij op- en overslag, alsook
de invoering van verf op waterbasis,
Hi-solid verven en andere solventvrije
producten.
• Recenter werden deze maatregelen
aangevuld met dampterugwinningssystemen om VOS emissies verder te
verminderen of te vermijden door middel van emissiebehandeling (waarbij
de verbrandingswarmte wordt hergebruikt), en met doorgedreven detectie
en herstel van diffuse lekken.
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• De specifieke emissies van de sector zijn met 60% gedaald tijdens de
laatste tien jaar.

NMVOS-emissies(2013)inton
NMVOS-emissies
(2013) in ton
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Watergebruik

Gebruik van kwaliteitswaterbronnen daalt
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INITIATIEVEN

Specifiek kwaliteitswatergebruik (per productvolume, 2005=100)

• In 2012 gebruikte de sector 943 miljoen
m3 water.

Water
gebruik
door(2012):
de sector
Water gebruik
door de sector
943miljoen m3
(2012): 943miljoen m3

• De sector wil de druk op kwaliteitswaterbronnen verminderen. In 2012 was
distributiewater goed voor 7% van het
totaal watergebruik van de sector. Het
aandeel van grondwater was amper 2%.

• Water is essentieel voor alle levensvormen op aarde. Slechts één miljoenste
van al het water in de wereld is geschikt
voor menselijk gebruik. Het beschermen van deze kostbare natuurlijke hulpbron begint met een doordacht gebruik
ervan.

Andere

Oppervlakte
water

• De chemische industrie en life sciences
is een belangrijk industrieel watergebruiker. 90% van het watergebruik in
de sector in België komt van oppervlaktewater en wordt hoofdzakelijk
als koelwater gebruikt voor industriële
processen. Als koelwater terug in de
oppervlaktewaterbron geloosd wordt,
is het niet vervuild, maar is het warmer
dan vóór zijn opname.
• Water dient ook als grondstof, als
schoonmaakmiddel, of om luchtemissies te zuiveren. Industrieel afvalwater
dat mogelijks vervuild is, wordt pas na
zuivering in een waterzuiveringsinstallatie terug in het milieu gebracht.

Covestro: Nog meer
inspanningen voor
minder water

Monsanto wordt
bekroond voor duurzaam waterbeheer
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• Diverse ondernemingen hebben fors
geïnvesteerd om hun kwaliteitswatergebruik te verminderen. Voorbeelden
hiervan zijn investeringen van Monsanto, BASF Antwerpen, Inovyn en Agfa.

Kwaliteitswater

INOVYN ontvangt
een Europese
prijs voor gesloten
kringloop-systeem
waarmee het waterverbruik vermindert
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Waterkwaliteit
Waterkwaliteit blijft verbeteren
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Chemisch zuurstof verbruik (CZV)
Chemisch
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• Door gebruik te maken van de best beschikbare technieken in afvalwaterbehandeling blijft de chemische zuurstofvraag (CZV) van de waterlozingen van
de sector dalen ondanks een stijgende
productie. De ontkoppeling tussen de
CZV en de productie zet zich verder
door en bereikt een nieuw record.

• Proces afvalwater in de sector wordt
ofwel in-house (ongeveer 40% van
de organische vuilvracht) behandeld
ofwel in een openbare waterzuiveringsinstallatie (ongeveer 60%) tegen
betaling van taksen.

Andere
sectoren

Sector

• Organische stoffen in afvalwater hebben zuurstof nodig om volledig geoxideerd te worden. De vervuilingsbelasting van het afvalwater kan gemeten
worden op basis van de chemische
zuurstofvraag (CZV), uitgedrukt in ton
zuurstof.
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• Ten opzichte van het referentiejaar 1987
werd een vermindering van de specifieke CZV van meer dan 90% bereikt.

Aandeel van de sector
in de totale industrie (2013)

Aandeel van de sector in de totale industrie (2013)
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Continue vermindering van de stikstofen fosforlozingen
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• Wanneer waterecosystemen met stikstof en fosfor verrijkt worden, ontstaat
onnatuurlijk sterke plantgroei (en soms
proliferatie van algen). Dit leidt tot een
opeenstapeling van organische materie
die de water- en biotopenkwaliteit kan
degraderen. Dit fenomeen wordt ‘eutrofiëring’ genoemd.
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• Eén van de belangrijkste bronnen van
stikstofemissies in de chemische industrie en life sciences is de productie
van stikstofhoudende organische of
anorganische chemicaliën zoals meststoffen, aniline (voor de productie van
polyurethaan) en caprolactam (voor de
productie van nylon).

0
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• De specifieke stikstof- en fosforlozingen
blijven lichtjes dalen, maar naderen
stilaan een asymptotisch minimum.

8

12000

Index (1987=100)

• Dit is respectievelijk ongeveer 18% en
34% van de totale stikstof- en fosforlozingen door alle ondernemingen in
België.

Lozingen van fosfor

Lozingen van fosfor
Index (1987=100)

• In 2013 bleef de chemische industrie en
life sciences zijn impact verminderen op
water ecosystemen. De sector beperkte
zijn stikstof- en fosforlozingen tot respectievelijk 810 ton en 207 ton.
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Stabilisatie van de specifieke lozingen
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• Na een daling van 58% tussen 2001
en 2007, zijn de specifieke lozingen
van zware metalen gestabiliseerd tot
ongeveer 200 kg Hg equivalent terwijl
de productie-index verder is gestegen.

• Menselijke activiteiten dragen bij tot
een verhoogde concentratie van zware
metalen in het milieu, door uitstoot van
fijne stoffen in de lucht en lozing van
zware metalen in oppervlaktewater.

Andere
sectoren

Sector

• Acht metalen werden door de derde
North Sea Conference als prioritaire
elementen geïdentificeerd: cadmium
(Cd), lood (Pb), chroom (Cr), kwik (Hg),
arseen (As), koper (Cu), zink (Zn) en
nikkel (Ni). Omwille van hun verschillende ecotoxiciteitsgraden worden de
lozingen van de diverse zware metalen
in kg Hg equivalent (kwik equivalent)
omgezet op basis van de PNEC (Predicted No Effect Concentration) waarden.
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• Ondanks het gebruik van best beschikbare technologieën zullen verdere inspanningen nodig zijn om de emissies
van zware metalen te verlagen. De ontwikkeling van nieuwe betaalbare technologieën is absoluut noodzakelijk om
te kunnen voldoen aan de vereisten van
de kaderrichtlijn water.

Aandeel van
de de
sector
Aandeel
van
sector in de
in de industriële lozingen (2013)
industriële
lozingen
(2013)
Zwaremetalen(Hg eq.)
Zware metalen (Hg eq.)
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Industrieel afval krijgt nuttige toepassing
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• In 2013 vertegenwoordigde de chemische industrie en life sciences in België
10% van het industrieel afval, zijnde
1419 kiloton afval.

• Zowat 24% van het afval van de chemische industrie en life sciences is gevaarlijk afval. 68% van het gevaarlijk
afval dat door de sector gegenereerd
wordt, krijgt alsnog een nuttige toepassing. De behandeling van gevaarlijk afval gebeurt hoofdzakelijk in België
(77%).

Andere
sectoren

Sector

• Afvalproductie kan tot een minimum
beperkt worden door preventie aan
de bron. Onvermijdelijk afval moet
optimaal verwerkt worden om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden.
We maken een onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en geven
prioriteit aan recyclage (zelfde toepassing) en hergebruik (andere toepassing)
vóór energierecuperatie.

INITIATIEVEN

BASF zet de weg naar
duurzaam afval- en
materialenbeheer
consequent verder

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

• Er werden substantiële inspanningen
gedaan in materiaal- en energierecuperatie. 70% van het industrieel afval
van de sector kreeg een nuttige toepassing als materiaal of als energie. De positieve trend naar optimaal gebruik van
afval is duidelijk. In 2001 kreeg namelijk
slechts 43% een nuttige toepassing.

Aandeel
de sector
Aandeel
vanvande
sector in het
in het totale industriële afval (2013)
totale industriële
afval (2013)
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Ruim de helft van de industriële verpakkingen
is herbruikbaar
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• In 2013 gebruikte de chemische industrie en life sciences meer dan 150.000
ton industriële verpakking. Daarvan was
56% herbruikbaar.

• De sector heeft in tien jaar een belangrijke stijging gekend van zijn herbruikbare industriële verpakking, in
het bijzonder kunststoffen containers
en pallets, houten pallets en metalen
vaten.

One-way verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen
Andere
sectoren

Andere
sectoren

Sector
Sector

• Het aandeel van industriële verpakkingen gebruikt door de sector is relatief klein in vergelijking met de totale
industrie: respectievelijk 10% van de
eenmalige verpakkingen en 3% van de
herbruikbare verpakkingen.
• Industriële verpakkingen zijn verpakkingen van producten die gebruikt worden
in het productieproces (bijvoorbeeld
houten paletten, metaalvaten, kartonnen dozen, kunststofoliën, …). Groothandelverpakking (verpakking van de
finale chemische producten voor de
eindgebruiker) valt hier niet onder.

INITIATIEVEN

200 “slapende”
gasflessen
teruggevonden
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• Tussen 2003 en 2013 steeg de productie van de sector met 71%, terwijl
het gebruik van industriële verpakking
voor eenmalig gebruik slechts met 17%
steeg. Deze ontkoppeling kan onder andere verklaard worden door het gebruik
van pijpleidingen, grotere verpakkingen,
bulk, dunnere en lichtere verpakkingen.

Herbruikbare verpakkingen

One-way verpakkingen
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De chemische industrie gebruikt vooral
milieuvriendelijk transport
Modale opsplitsing 2013* in volume

(pijpleidingen
en luchtvracht
inbegrepen)
Modale
opsplitsing 2013 °in volume
(pijpleidingen enniet
luchtvracht
niet in begrepen)
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spoor

50%
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De chemische, kunststoffen en life
sciences industrie maakt voor bijna 75%
van haar transportactiviteit gebruik van
milieuvriendelijke transportvormen met
lage emissiefactoren (zie onderstaande
tabel rond CO2-uitstoot).

100%
weg

MODAL SPLIT 2013*
MODAL
SPLIT 2013in volume
in volume (luchtvracht niet inbegrepen)
(luchtvracht niet inbegrepen)

Weg

Pijpleidingen

INITIATIEVEN

Veilig en duurzaam
transport:
een topprioriteit
voor de sector

Spoor

Zeevaart

Binnenvaart

Tupperware en Procter & Gamble: Samen
naar Griekenland

* Nomenclature NST -2007 divisions 4-13
** Nomenclature NST-2007 division 8 (“Chemicals, chemical products, and manmade fibers;
rubber and plastic products; nuclear fuel”) Bron:
Statistics Transport FPS Economy, calculations
essenscia’

Kennis rond ‘Transportation & Distribution Safety’ met
elkaar uitwisselen
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Pijpleidingen blijven voor de chemische
industrie een zeer belangrijke transportvorm die goed is voor meer dan 25% van
het totale volume dat getransporteerd
wordt. Met een aandeel van ongeveer
5%, lijkt spoorvervoer een bescheiden
transportvorm voor de chemische industrie, maar statistieken zijn misleidend.
Vervoer via het spoor is van vitaal belang
voor degenen die er gebruik van maken.
Luchtvracht vertegenwoordigt slechts een
klein deel van het totale transportvolume
en wordt vooral gebruikt voor producten
met een hoge toegevoegde waarde, zoals
farmaceutische producten.

75%
zeevaart

PRODUC TS

0%
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Op weg naar nieuwe logistieke modellen

Het bundelen van goederenstromen van
verschillende exporteurs (Baxter, Eternit, Ontex en Colruyt) tussen België en
Spanje is een goed voorbeeld van een
testcase. Het resulteerde in meer dan
30% CO2-besparingen zonder de kosten
te verhogen.
Spoor
De sector gebruikt bijna 50.000 wagons
per jaar voor het vervoer van de producten. Eerst worden ze naar één van
de 360 knooppunten in België getrans-

62

Spoorvervoer

22
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31

Zeevervoer korte afstand

16

Intermodaal weg/spoor

26

Intermodaal weg/binnenvaart

34
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21

Pijpleidingen

5

Diepzee container

8

Deepzee tankschip
Luchtvracht

5
602

Bron: Alan McKinnon

porteerd van waaruit ze dan verder over
heel Europa vervoerd worden.
Vervoer via het spoor is van vitaal belang
voor de toeleveringsketen van de chemische sector. Dit is deels te wijten aan
het feit dat ‘just-in-time’ de norm geworden is voor bedrijven die gebruikmaken
van spoorvervoer. Transport via het spoor
is cruciaal en wegvervoer is niet echt een
alternatief omdat :
• Wegvervoer de extra vraag niet kan
opvangen, gezien de grote volumes die
per spoor vervoerd worden (1 wagon=
3 trucks);
• De CO2-uitstoot aanzienlijk lager is bij
vervoer via het spoor;
• Bedrijven die momenteel beroep doen
op spoorvervoer over onvoldoende capaciteit
• voor de afhandeling van trucks op hun
sites (laad- en losstations) beschikken;
• Wegvervoer niet toegelaten is voor bepaalde gevaarlijke producten;
• Overschakelen naar wegtransport de
verkeersopstoppingen nog zou verergeren.
Om die redenen wensen veel bedrijven
binnen onze sector het spoorvervoer te
behouden. Het maakt deel uit van hun
engagement voor duurzame ontwikkeling.
Het grootste volume wordt in afzonderlijke wagons (versus een volledige trein)
vervoerd. De voorbije jaren hebben bedrijven in de sector miljoenen euro’s in België
geïnvesteerd in infrastructuur, materialen
en opleiding om zo toekomst van het verspreid spoorvervoer te vrijwaren.
Omdat de haven van Antwerpen belangrijk is voor het verspreid spoorvervoer,
hebben het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Alfaport en essenscia
samen de havenspooroperator “Antwerp

INITIATIEVEN

Group Van Loon
ontvangt de Lean
& Green Award voor
hun inspanningen
rond CO2 reductie

Transpharma Express
verkent de nieuwe
Silk Way voor
geconditioneerd
duurzaam transport
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Deze nieuwe business strategie biedt
potentieel een aantal aanzienlijke verbeteringen. De grotere uitdaging bestaat er
echter in ervoor te zorgen dat de strategie
aanvaard wordt en effectief werkt in de
praktijk. Dit zijn taken die deel uitmaken
van het project Collaborative Concepts for
Co-modality (CO3). Het CO3 consortium
brengt logistieke specialisten, de verwerkende industrie en transportbedrijven
samen en heeft twee jaar gewerkt rond
het onderwerp ‘samenwerking’ en ‘co-modaliteit’. Het creëerde een kader dat als
model dient en juridische en operationele
richtlijnen bevat voor samenwerkingsprojecten binnen de toeleveringsketen.

gCO2/ton-km

Wegvervoer

PRODUC TS

Het project van Tupperware en Procter &
Gamble is een goede illustratie van een
horizontale samenwerking. (zie het initiative onderaan de pagina)

Transportvormen

PROSPERIT Y

De “horizontale samenwerking in de toeleveringsketen” – namelijk het bundelen
van goederenstromen tussen meerdere
bedrijven die op dezelfde niveau in de
toeleveringsketen opereren en dezelfde
of complementaire noden op het vlak van
transport kennen – creëert logistieke synergieën en draagt dus bij tot het maximaliseren van het gebruik van activa,
het verminderen van de kosten en het
optimaliseren van de service level en de
duurzaamheid.

Aanbevolen Gemiddelde Emissiefactoren

PL ANE T

Zelfs zonder rekening te houden met het
vervoer via pijpleidingen, presteert de
chemische industrie beter dan de hele
industrie. Het aandeel van wegvervoer
voor de hele industrie bedraagt bijna 50%
terwijl 60% van het totale volume van de
chemische & life sciences sector via het
water of het spoor vervoerd wordt.
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Railport” opgericht. Deze nieuwe speler
zal zich focussen op de verkeersuitdagingen (continuïteit, kwaliteit) in de haven
van Antwerpen. “Antwerp Railport” is
een neutrale operator die elk bedrijf zal
bijstaan dat diensten voorstelt om het
verspreid spoorvervoer binnen het havengebied te organiseren. Dit zal niet alleen
efficiënter spoorvervoer opleveren maar
ook de continuïteit en de optimalisering
van het spoorvervoer waarborgen.

PROSPERIT Y

Pijpleidingen

In België is het belangrijkste knelpunt het
gebrek aan een route voor pijpleidingen
vanuit de haven van Antwerpen naar de
chemische bedrijven in Limburg, Nederland en het Duitse Ruhrgebied. Begin 2015
zijn de Vlaamse overheid en de haven van
Antwerpen samen met de pijplijnfederatie
Fetrapi en essenscia een haalbaarheidsstudie gestart om de opties te onderzoeken

voor het implementeren van een ondergrondse pijpleidingenstraat die van de
haven van Antwerpen tot het Ruhrgebied
loopt. De resultaten van deze studie worden tegen eind 2015 verwacht.
Het bundelen van pijpleidingen in een
speciale “pijpleidingenstraat” biedt vele
voordelen:
• Het is veel veiliger: pijpleidingenstraten
vermijden dichtbevolkte gebieden.
Tijdens de toekomstige infrastructuurwerken is het makkelijker om pijpleidingen te vermijden;
• In vergelijking met andere transportvormen, nemen pijpleidingen minder
ruimte in;
• Verdere economische ontwikkeling
tussen de grootste olie- en chemische
cluster van Europa en het Ruhrgebied
vraagt extra ruimte voor pijpleidingen.

map_mob_logistiek
Bron: EPCA, Resultaten van de
denktanksessies, august 2007

PRODUC TS

Antwerpen ligt in het centrum van het
West-Europese netwerk van pijpleidingen. Het pijpleidingennetwerk evolueert
continu dankzij de verzoeken van nieuwe
klanten of aanvullende verzoeken van bestaande klanten.

Legende

Pijpleidingen zijn een zeer belangrijke
transportvorm voor de chemische industrie. Volgens Fetrapi, zijn ongeveer 25%
van de 96 miljoen ton producten die via de
pijpleidingen vervoerd worden, chemische
producten. Bovendien worden belangrijke
grondstoffen voor de (petro)chemische
industrie, zoals ruwe olie, ook via pijpleidingen getransporteerd.

INITIATIEVEN

Een aanzienlijke
CO2-reductie met
het Lean and Green
actieplan van Bayer
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Eastman begeleidt
klanten bij veilig
gebruik van
methylamines

41

PROSPERITY

PEOPLE

PL ANE T

Prosperity

PROSPERIT Y

PRODUC TS

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

42

PROSPERITY
PEOPLE

Visie – Prosperity

Duurzaamheid creëert nieuwe opportuniteiten
PL ANE T

Onder impuls van de sector werden in
Vlaanderen Flanders Innovation Hub for
Sustainable Chemistry (FISCH), de competentiepool rond duurzame chemie,
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essenscia gelooft dat het bundelen van
kennis en competentie een hefboomeffect tot stand brengt waardoor innovatie daadwerkelijk kan doorbreken. Want
door nieuwe waardenketens in een open
samenwerkingsverband te creëren, worden doorbraken gerealiseerd. Op dat vlak
heeft ons land een streepje voor: naast
een sterk industrieel weefsel, zijn ook heel
wat universiteiten én onderzoekscentra
binnen handbereik. Deze grensoverschrijdende benadering genereert een innovatieve kracht binnen onze KMO’s en multinationals. Hun breed gamma van nieuwe
nicheproducten en -diensten zijn hiervan
het beste bewijs.

Om een duurzame verankering van de
chemie, kunststoffen en life sciences in
ons land te verzekeren is naast innovatie
een industrievriendelijk en flankerend
beleid noodzakelijk. De transitie naar
een duurzame, innovatieve chemiesector moet immers gedragen worden door
zowel de ondernemingen, de overheid
als alle andere stakeholders. Op dit vlak
speelt onze sector een voortrekkersrol. essenscia was de eerste industriële sector
om een overeenkomst met de vakbonden
af te sluiten waarbij de sociale partners
erkennen dat innovatie en structurele
transformatie van vitaal belang zijn om
de uitdagingen effectief aan te pakken en
duurzame groei te garanderen. De sector
heeft de laatste jaren ook constructief met
de regering samengewerkt. Dit gebeurde
via een structureel overlegplatform (High
Level Group) dat de taak had de juiste
randvoorwaarden te scheppen voor een
optimaal investerings- en innovatieklimaat. Deze samenwerking resulteerde
onder meer in een octrooicel door die
door essenscia en de overheid opgericht
werd. Deze cel heeft als doelstelling zowel
intellectuele eigendom te beschermen als
innovatie verder te ondersteunen. Daarnaast organiseert essenscia haar tweejaarlijkse Innovation Award. Dit initiatief
wil baanbrekende ideeën van bedrijven in
de verf zetten en Belgische bedrijven aanmoedigen om verder te blijven innoveren.

PRODUC TS

Europese en lokale beleidsmakers kiezen
daarom duidelijk voor duurzame groei.
Maar duurzame ontwikkeling kan niet
zonder innovatie. Op dat vlak speelt de
chemische, kunststoffen- en life sciences
industrie een cruciale rol. De sector is
dan ook continu op zoek naar efficiëntere processen, innovatieve, kwalitatief
hoogwaardige producten en aangepaste
businessmodellen. Bedrijven zetten in op
hernieuwbare grondstoffen, sluiten materiaalkringlopen en werken actief mee
aan de ontwikkeling van energie-efficiëntere gebouwen. Het interessante aan
al deze inspanningen is dat zij stuk voor
stuk nieuwe opportuniteiten en markten
creëren.

en in Wallonië de competitiviteitspolen
Greenwin en Biowin opgericht. Dit zijn
concrete invullingen van open innovatie.
Deze innovatieplatformen fungeren als
een forum waar kleine en grote bedrijven
uit diverse industriesectoren via open
samenwerking met kenniscentra en universiteiten hun kennis en expertise uitwisselen en zo duurzame oplossingen in de
chemie en de (bio)farmacie ontwikkelen.
In collectieve projecten leveren ze samen
een tastbare en positieve bijdrage aan de
vele maatschappelijke uitdagingen.

PROSPERIT Y

Succesvolle ondernemingen zetten vandaag resoluut in op duurzame ontwikkeling. ‘Duurzaamheid’ is immers het
antwoord op de vele uitdagingen waar
we met z’n allen voor staan. Tegen 2050
zullen niet alleen 9 miljard mensen op
onze aarde leven. Ook de exponentiële
vraag naar natuurlijke grondstoffen, energie, voedsel, drinkbaar water, verbetering
van levenskwaliteit en gezondheid zal blijven toenemen. En de realiteit is dat deze
toename – zonder de gepaste acties – zal
leiden tot een ‘overconsumptie’ van onze
planeet.
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Toegevoegde waarde

Industriële sterkhouder van de Belgische welvaart
PL ANE T

Toegevoegde waarde* in de verwerkende industrie (2013)
in miljoen
EUR
Toegevoegde waarde* in de verwerkende
industrie
(2013) in miljoen EUR
Chemische industrie,
life sciences en
kunststoffen

PROSPERIT Y

Voedingsmiddelen,
dranken en tabak
Basismetalen
en producten
van metaal
Machines en
werktuigen
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Transportmiddelen
Elektrisch en
elektronisch
apparatuur
Hout, papier,
papierwaren en
drukkerijen
Andere
goederen
Andere
niet-metaalhoudende
minerale producten
Textiel,
leer en
schoeisel
Cokes en
geraffineerde
aardolieproducten
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• Het belang van de sector in het industrieel weefsel is de laatste 10 jaar fors
toegenomen onder meer dankzij de
sterke groei van de biofarmaceutische
industrie. Zo steeg het aandeel van de
sector in de verwerkende industrie van
28% in 2003 tot 32% in 2013. Dit is het
dubbele van het gemiddelde aandeel
van de chemie en life sciences in de verwerkende industrie binnen de eurozone
(16% in 2013).

16000

18000

• Terwijl België slechts 2% van de Europese bevolking en 3% van de Europese economie (BBP) vertegenwoordigt,
behoort ons land wel tot de top 8 van
de grootste chemielanden in Europa
met meer dan 5% van de toegevoegde
waarde van de Europese chemie.

* Methodologiewijziging voor de berekening van
de toegevoegde waarde. Nu gebaseerd op ESR
2010 i.p.v. ESR 1995. O&O-uitgaven worden op
een andere manier geboekt. Dit heeft dus een
impact op de toegevoegde waarde.
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• In 2013 was de chemische, kunststoffen en life sciences industrie goed voor
een toegevoegde waarde van 16 miljard
euro. De toegevoegde waarde meet de
bijdrage van de sector tot de rijkdom en
dus de welvaart van een land.

4000

44

PROSPERITY
PEOPLE

Handelsbalans

Nummer 1 in export sinds meer dan 10 jaar
PL ANE T

INITIATIEVEN

Handelsbalans
Handelsbalans
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Uitvoer 2013: ¤111 miljard
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Rest van
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• De chemische industrie en life sciences
is zeer exportgericht en voert ruim 75%
van haar productie uit. In 2013 exporteerde de sector voor een bedrag van
111 miljard euro, goed voor bijna een
derde van de totale uitvoer van goederen. Hiermee is de sector de nummer 1
van de Belgische export. De Belgische
chemie en life sciences vertegenwoordigt bijna 11% van de totale uitvoer van
de sector in de EU-28.

Internationale
promotie
van Belgische chemie
en life sciences

Rest van
de wereld

Rest van
de EU-28

D/F/NL

• De chemische industrie en life sciences
liet in 2013 een positief handelssaldo
optekenen van ruim 23 miljard euro. Op
tien jaar tijd is de handelsbalans quasi
verdubbeld.
• De buurlanden zijn de belangrijkste
handelspartners voor de sector: 40%
van de export gaat naar Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Duitsland alleen
is goed voor een vijfde van de uitvoer.
Buiten Europa is Noord-Amerika, in het
bijzonder de Verenigde Staten, met 10%
de belangrijkste exportmarkt.

NAFTA: Verenigde Staten, Canada, Mexico
BRIC: Brazilië, Rusland, India, China

• De chemie en life sciences draagt fors
bij tot de uitbouw van de internationale handel met de groeilanden. Zo gaat
vandaag ongeveer 6% van de producten
van de chemie en life sciences naar Brazilië, Rusland, India en in het bijzonder
China (BRIC). In de periode van 2003
tot 2013 is de export van producten uit
de sector naar deze groeilanden meer
dan verviervoudigd.
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Chemische
industrie versterkt
samenwerking met
Shanghai
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Rendabiliteit

Gezonde financiële toestand ondanks verhoogde kosten
PL ANE T

Netto rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen
Netto rendabiliteit van het eigen vermogen na heffingen (gemiddeldewaarde)
(gemiddelde waarde)
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• De financiële rentabiliteit wordt onder
meer beoordeeld op basis van de nettorentabiliteit van het eigen vermogen:
dit is het rendement dat, na aftrek van
alle kosten en belastingen, de aandeelhouders toekomt. Deze ratio meet de
opbrengst van het kapitaal dat in de
onderneming geïnvesteerd werd. Over
een voldoende lange periode moet de
rentabiliteit van het eigen vermogen
hoger uitkomen dan een lange termijn
staatsbelegging (OLO 10 jaar). Dat verschil noemt men de risicopremie.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

• De chemie en life sciences hebben een
globaal gezonde financiële structuur.
Het nettorendement op het eigen vermogen van de sector bedroeg de laatste
10 jaar gemiddeld 8%. In 2013 daalde
deze ratio weliswaar tot 4% in een
minder gunstige macro-economische
context, maar bleef structureel hoger
dan een risicoloos rendement op lange
termijn staatsobligaties. De daling na
2010 is onder meer te wijten aan stijgende grondstoffen- en energieprijzen
enerzijds, en de forse vermindering van
financiële en/of uitzonderlijke opbrengsten bij een aantal grote ondernemingen
anderzijds. De rentabiliteitsratio voor de
chemie en farma (uitgedrukt op basis
van de mediaanwaarde) steeg echter in
2013, als we de impact van de extreme
waarden bij een aantal grote ondernemingen buiten beschouwing laten.

2009

PRODUC TS

2%
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Investeringen

PL ANE T

Investeringen blijven op peil
ondanks concurrentie schaliegas
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• Gemiddeld investeerde de chemische
industrie en life sciences bijna 1,8 miljard ¤ per jaar tussen 2003 en 2013.
In 2013 stegen de investeringen zelfs
opnieuw boven het trendniveau tot
2 miljard ¤. Dit betreft zowel greenfield-projecten als uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen om de milieuprestaties en de efficiëntie van het
productieapparaat te verbeteren.

2009

2010

2011

2012

2013

0,0%

Investeringen in % van de omzet

• 11 van de top 15 grootste chemieconcerns in de wereld hebben geïnvesteerd
in belangrijke productie-installaties in
België en blijven investeren.

INITIATIEVEN

Nieuwe
investeringen in olieen chemiecluster
aantrekken

FIT Lifetime
Achievement Trophy’s
voor ExxonMobil
en Janssen
Pharmaceutica
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• De chemische industrie en life sciences
is één van de grootste investeerders
binnen de industrie: de investeringen
van de sector waren in 2013 goed voor
30% van de investeringen van de totale verwerkende industrie. De chemische en farmaceutische industrie in
België is zeer kapitaalintensief. In 2013
was België goed voor bijna 8% van de
totale investeringen van de sector in de
EU. Deze cijfers onderstrepen de sterkte van de sector niettegenstaande de
ontwikkeling van de petrochemische
industrie in Noord-Amerika dankzij de
exploitatie van schaliegas.
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O&O uitgaven

Meer dan de helft van de industriële O&O-uitgaven
PL ANE T
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• De voorbije tien jaar zijn de O&O-investeringen in de chemische industrie
en life sciences bijna verdubbeld. De
sector was in 2013 goed voor 57% van
de O&O-uitgaven in de verwerkende
industrie tegenover 44% in 2003.

• Ongeveer twee derde van de uitgaven
gaat naar O&O-activiteiten binnen de
onderneming zelf (intramuraal), waarbij de rest door derden wordt uitgevoerd
voor de rekening van de onderneming
(extramuraal). Dit weerspiegelt de sterke samenwerking tussen bedrijven en
technologische centra om innovatie te
stimuleren.
• De chemische industrie en life sciences in België draagt bij tot de Europese
doelstelling om 3% van het BBP aan
O&O-investeringen te besteden (zgn.
Barcelona-norm). De O&O-intensiteit
van de Belgische economie (privé +
overheid) bedraagt 2,4% van het BBP in
2013. De O&O-intensiteit van de sector
(uitgedrukt als intramurale O&O-uitgaven in procent van de toegevoegde
waarde) bereikt 14,6%. Dankzij de inspanningen op het vlak van O&O speelt
de sector een sleutelrol om deze doelstelling te realiseren.

• De sector in België is goed voor 8%
van de O&O-uitgaven van de Europese chemische industrie en life sciences.
Het aandeel van de sector in de totale
industriële O&O-uitgaven is twee keer
groter in België dan in het gemiddelde
van de EU28.
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• In 2013 gaf de chemische industrie en
life sciences 3,6 miljard ¤ uit aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). De sector
is daarmee de grootste privéspeler op
het vlak van O&O. Ruim driekwart van
de O&O-uitgaven van de sector zijn afkomstig van ondernemingen uit de life
sciences. O&O-uitgaven op het gebied
van duurzame chemie zoals de biogebaseerde economie en groene chemie
nemen structureel toe.
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Innovatie

Besef rond bescherming van innovatie neemt toe
PL ANE T

Aantal octrooien geleverd door het Europees Octrooibureau (EPO)
Aantal octrooien geleverd door het Europees Octrooibureau (EPO) per technologieveld - België
per technologieveld - België
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Nog belangrijker is het aantal aangevraagde octrooien dat uiteindelijk toegekend is.
De laatste jaren is dit stelselmatig gestegen. Ook op dat vlak blijft de chemische,
kunststoffen en life sciences industrie
een toonaangevende sector in België.
Zo werden in 2014 niet minder dan 258

octrooien toegekend in de toepassingsgebieden van chemie, farma en biotech.
De sector is daarmee goed voor meer dan
één derde van het totaal aantal octrooien
toegekend aan België door het Europees
octrooibureau.
Om innovatie te stimuleren en nog beter
te beschermen heeft essenscia in 2011
samen met de FOD Economie de Octrooicel opgericht. Dit is een permanent
contactpunt waar ondernemingen, in het
bijzonder KMO’s, terecht kunnen met al
hun vragen over intellectuele eigendomsrechten. De strategische focus op innovatie is de beste garantie om de toekomst
van de sector te verankeren.

Octrooicel maakt
bedrijven wegwijs
in wetgeving
rond intellectuele
eigendom

Positie

Land

Aantal ingediende Ratio per miljoen
octrooiaanvragen* inwoners

1

Zwitserland

6.833

847,6

2

Finland

2.193

416,2

3

Nederland

6.844

405,5

4

Zweden

3.837

394,6

5

Denemark

1.973

354,3

6

Duitsland

25.621

316,3

7

Oostenrijk

1.963

238,7

8

België

1.900

181,8

9

Japan

22.018

173,2

10

Frankrijk

10.557

159,3
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De sector speelt een prominente rol in
onderzoek en ontwikkeling. De innovatie-output kan onder meer gemeten
worden aan de hand van het aantal octrooien. Octrooien (of patenten) zijn bovendien een essentieel middel voor de
bescherming van uitvindingen die leiden
tot nieuwe producten en processen. In
2014 werden er in België globaal genomen 1.900 octrooien aangevraagd bij het
Europees octrooibureau of 182 octrooien
per miljoen inwoners. Met dit resultaat
bekleedt België inzake het aantal octrooien per capita de 8ste plaats op de
wereldranglijst.

essenscia zet
duurzame innovaties
in de verf met de
essenscia Innovation
Award

* octrooien aangevraagd bij het Europees octrooibureau
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Een kwart van alle onderzoekers in de privésector
in België

PEOPLE
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Aantal onderzoekers in de chemische industrie en life sciences

• De chemische industrie en life sciences
is een O&O-intensieve sector : meer
dan 8.000 mensen (VTE), of 9% van
het hele personeelsbestand van de
sector, hebben een functie die met
O&O verband houdt of werken voor een
O&O-afdeling.

• Vrouwen spelen een belangrijke rol op
het vlak van onderzoek. Niet minder dan
43% van de onderzoekers actief in de
chemie en life sciences zijn vrouwen (vs.
25% in de privésector).
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• Bij dit O&O-personeel tellen wij meer
dan 5.500 gekwalificeerde onderzoekers die dagelijks actief zijn op het gebied van chemie en life sciences. Dit
betekent 23% van alle onderzoekers in
de Belgische privésector.

50

PROSPERITY
PEOPLE

Belastingen

Meer dan 4 miljard euro belastingen en heffingen naar de staatskas
PL ANE T

Chemische industrie
en lifes ciences
Fiscale en parafiscale*
en aaftrek van subsidies in 2013
Chemische
industrie
en lifebijdrag
sciences

Fiscale en parafiscale* van subsidies in 2013
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de RSZ
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• Ondernemingen uit de chemische industrie en life sciences dragen significant bij tot het budget van de federale,
regionale en lokale overheden via de
betaling van verschillende belastingen
en heffingen. Tegelijk maakt de sector
gebruik van subsidies en fiscale stimuli,
die vaak samengaan met lange termijn
projecten met het oog op de duurzame
ontwikkeling van activiteiten van de
sector.

• Tegelijk genoot de sector in 2013 van
loonlastenverlagingen en subsidies
voor een totaal bedrag van 414 miljoen
¤ in 2013, onder meer voor onderzoek
& ontwikkeling en ploegenarbeid. Deze
maatregelen zijn cruciaal voor het behoud en de versterking van de concurrentiekracht van de sector in België.

• De bijna 90.000 werknemers tewerkgesteld in de sector dragen ook bij tot
het staatsbudget via de betaling van een
werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid (674 miljoen ¤ in 2013) en via
de personenbelasting op hun loon (geschat op 1,3 miljard ¤ in 2013).

• De sector draagt ook indirect bij tot het
overheidsbudget via de betaling van indirecte taksen en diverse meerkosten.
Zo betaalt de chemie als energie-intensieve industrie via zijn elektriciteitsfactuur verschillende heffingen op energie
zoals de federale bijdrage voor elektriciteit en gas en oplopende meerkosten
gelinkt aan hernieuwbare energie. Deze
meerkosten werden niet in aanmerking
genomen in deze berekening aangezien
er geen officiële geconsolideerde data
beschikbaar zijn.

• De bedrijfsbelastingen vormen een
andere belangrijke bron van inkomsten
voor de overheid. Deze bedroegen in
totaal 862 miljoen ¤ in 2013. De vennootschapsbelasting op winst bedroeg
445 miljoen euro, dit na aftrek van fiscale incentives in 2013. Bovendien betaalt de sector andere taksen op zijn
productieactiviteit voor een bedrag van
177 miljoen ¤ in 2013 (milieutaksen, belastingen op het onroerend goed, enz…).
Daarnaast betalen farmaceutische distributeurs een specifieke omzettaks op
de verkoop van farmaceutische producten op de Belgische markt (240 miljoen
¤ in 2013).

• Kortom, elke werknemer in de chemische industrie en life sciences draagt
voor 49.000 ¤ bij aan het staatsbudget
vergeleken met 33.000 ¤ in de verwerkende industrie in haar geheel.

* Bijdrage tot het sociale zekerheidsstelsel
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• In 2013 hebben ondernemingen en
werknemers van de chemische industrie en life sciences samen voor 4,3 miljard ¤ bijgedragen aan het staatsbudget (na aftrek van subsidies en fiscale
incentives). In 2013 vloeide 27% van
de toegevoegde waarde van de sector
naar het staatsbudget.

• De belangrijkste tussenkomst komt
van de werkgeversbijdrage die betaald
wordt door ondernemingen (1,8 miljard ¤ in 2013) ter financiering van het
stelsel van de sociale zekerheid in België. Dit bedrag vertegenwoordigt meer
dan 40% van de totale netto bijdrage
van de sector aan de overheid.
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Arbeidsproductiviteit

Hoge productiviteit blijft een belangrijke troef
PL ANE T
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Chemische industrie en life sciences

• De arbeidsproductiviteit in de sector
van de chemie en life sciences behaalt
een erg hoog niveau. Gemiddeld ligt de
toegevoegde waarde per werknemer
65% hoger dan het gemiddelde in de
totale verwerkende industrie. In 2013
heeft elke werknemer in de chemische
industrie en life sciences gemiddeld
voor bijna 175.000 ¤ toegevoegde
waarde gegenereerd op jaarbasis.
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• Tussen 2003 en 2013 is de arbeidsproductiviteit in de sector met 39%, of
3,4% per jaar gestegen.

• Volgens een studie gepubliceerd in juli
2013 door een Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid
(EGCW) was de nominale productiviteit per uur in de chemische industrie
in 2010 licht hoger in België dan het gemiddelde in de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). De groei
van de arbeidsproductiviteit in de periode van 1995 tot 2010 was daarentegen
lager.
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essenscia werkt actief mee aan het
ontwikkelen en implementeren van een
efficiënt regelgevingskader rond productveiligheid. Productwetgeving zou op
wetenschappelijke bevindingen moeten
gebaseerd zijn en zou tenminste voor alle
Europese lidstaten geharmoniseerd moeten zijn. essenscia werkt nauw samen
met de autoriteiten, zoals het Europees
Agentschap voor Chemische Stoffen, om
de complexe wetgeving in verband met
gevarenbeoordeling en de communicatie (CLP) en inzake risicobeoordeling en
-beheer (REACH) in de praktijk om te
zetten. Het feit dat de expertise tussen

Gezondheids- en veiligheidsinformatie wordt met de afnemers gedeeld via
het CLP-etiket dat je op de producten
aantreft en via veiligheidsvoorschriften.
De industrie geeft ook gedetailleerde informatie aan de autoriteiten. Zo wordt bijvoorbeeld het Europees Agentschap voor
Chemische Stoffen via registratiedossiers
geïnformeerd over de stoffen. En Antigifcentra ontvangen uitgebreide informatie
over gevaarlijke mengsels.Samen met het
Europees Agentschap voor Chemische
Stoffen zet de sector zich in om een instrument te ontwikkelen waarmee consumenten geïnformeerd kunnen worden
over de registratie van stoffen. Dit kadert binnen het uitrollen van een Globale
Product Strategie (GPS).Bovendien is de
chemische, kunststoffen en life sciences
industrie vastberaden om op basis van
verscheidene sectorale initiatieven, de
verschillende types gebruikers in te lichten
over het juiste gebruik van producten en
over de gevaren en risico’s die aan dit gebruik verbonden zijn. Maar ze engageert
zich evenzeer om te communiceren over
de maatregelen die je kan nemen om deze
risico’s te verminderen.
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Bescherming via wetgeving rond
productveiligheid

Correct en veilig gebruik
van chemische stoffen

PRODUC TS

Een kwaliteitsvolle communicatie over gezondheid en veiligheid maakt dat consumenten niet enkel kunnen kiezen welk het
meest geschikte product voor een bepaalde toepassing is. Dit soort communicatie leidt er ook toe dat producten op een
correcte en veilige manier gemaakt en gebruikt worden. De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie engageert
zich ervoor te zorgen dat de mens en het
milieu geen schade ondervinden van de
producten waaraan ze blootgesteld worden.

alle industriële spelers, vooral de KMO’s,
via de VLARIP en WALRIP opleidingen
gedeeld wordt , is een perfect voorbeeld
van hun engagement. Gezien al deze inspanningen, is het uitermate belangrijk dat
alle ingevoerde producten ook aan de Europese normen voldoen.De sector werkt
niet alleen aan het beheersen van risico’s
die gepaard gaan met zeer zorgwekkende
stoffen. De sector zet zich ook in om duurzamere alternatieven te ontwikkelen.

PROSPERIT Y

De sector van de chemie, kunststoffen
en farma biedt antwoorden op de mondiale uitdagingen die een groeiende en
vergrijzende bevolking met zich meebrengen. Maar ook op de uitdagingen met
betrekking tot de verhoogde levensstandaard, de klimaatverandering en
grondstoffenschaarste. De chemische en
life sciences industrie speelt een cruciale
rol bij het ontwikkelen van innovatieve,
duurzame oplossingen en producten die
deze uitdagingen aanpakken. Innovaties
zijn erop gericht om de prestaties van
de eindproducten te verbeteren, om de
levensduur van producten te verlengen
en om het levenscomfort en de gezondheidszorg te verbeteren. Daarnaast werkt
de sector nauw samen met andere sectoren om de overgang te maken van lineaire
business modellen naar een circulaire
economie.

PL ANE T

Duurzame oplossingen
en producten ontwikkelen

PEOPLE

Visie Products
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Products
Productveiligheid
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De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie engageert zich ervoor
te zorgen dat de mens en het milieu geen
schade ondervinden van zijn producten.
essenscia werkt nauw samen met de autoriteiten, om de complexe wetgeving
in verband met gevarenbeoordeling en
de communicatie (CLP) en inzake risicobeoordeling en -beheer (REACH) in
de praktijk om te zetten.

PROSPERIT Y

Productveiligheid, een conditio sine qua non.
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Communicatie rond gevaarlijke producten
wordt steeds belangrijker

PEOPLE

Productveiligheid CLP

Ontdek de
3 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina
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45%
40%

PROSPERIT Y

35%
30%
25%
20%
15%
10%

0%

0

<10

2013

2014

10-25

25-50

>50

no idea

PRODUC TS

5%

2015

De CLP-etiketten zijn al goed ingeburgerd
in de industrie. 93% van de essenscia
leden heeft de omschakeling naar CLP
gemaakt. Bij de consumentenproducten
is er nog een overgangsperiode tot juni
2017 waardoor beide gevaarscommunicatiesystemen zichtbaar zullen zijn.
Meer informatie hierover is beschikbaar
via www.gevaarsymbolen.be.
Producten die als ‘gevaarlijk’ bestempeld
worden, kunnen echter steeds veilig gebruikt worden mits de toepassing van de
juiste voorzorgsmaatregelen. Vandaar
het belang om het etiket aandachtig te
lezen. De website www.gevaarsymbolen.be vat het treffend samen: ‘symbolen herkennen kan levens redden’. Deze
sensibilisatiecampagne van de overheid

wordt overigens ook door essenscia ondersteund.
Ook de detergentensector nam initiatieven om de consument te helpen de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen zodat
detergenten op een veilige manier gebruikt worden. Hiervoor ontwikkelde ze
“safe use icons”
Deze symbolen visualiseren de maatregelen die je moet nemen om deze producten veilig te gebruiken.
Omdat dit alles aanzienlijke wijzigingen
met zich meebrengt, ondersteunt essenscia haar leden door
• een CLP-handleiding die een overzicht
van de verschillende indelingscriteria
biedt;
• door een jaarlijkse vijfdaagse
CLP-opleiding waaraan diverse experten meewerken. Meer dan 220
werknemers uit 97 bedrijven namen
hier al aan deel.
Als gevolg van de gewijzigde criteria en
de strengere classificatie van de producten werd heel wat wetgeving, waaronder VLAREM, aangepast. Het nieuwe
referentiekader heeft duidelijk een impact op de sector. Een derde van de leden
geeft aan dat er bepaalde zaken wijzigen
in verband met de opslag en de milieuvergunning.
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We stellen vast dat meer en meer producten in een hogere gevaarscategorie
ingedeeld worden. Dit komt enerzijds
doordat er strengere criteria in de CLPverordening (Classification, Labelling
and Packaging of dangerous substances
and mixtures) gelden. En anderzijds
omdat er een tendens bestaat om steeds
meer geconcentreerde producten op de
markt te brengen. Dit laatste is het gevolg van een toenemend bewustzijn rond
het milieu waardoor men bijvoorbeeld
makkelijker kiest voor kleinere verpakkingen die minder transport met zich
meebrengen.
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Bekijk het filmpje op www.essensciaforsustainability.be

Chemische bedrijven en Antigifcentrum
werken samen aan preventie

Het Belgisch Antigifcentrum is 24 uur
op 24 telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 070 245 245. Ongeveer de
helft van de oproepen die ze ontvangen,
heeft te maken met geneesmiddelen. 28%
gaat over chemische producten, 5% over
cosmetica en 4% over planten.

Bij een derde van de oproepen is een kind
van 1 tot 4 jaar betrokken. Het is de leeftijd
waarop ze op verkenning gaan en gevaarlijke producten die binnen hun bereik zijn,
wel eens via de mond durven innemen en
inslikken. Bij oproepen waar volwassenen
bij betrokken zijn, gaat het meestal over
situaties waar ze per vergissing een gevaarlijk product innemen of inademen.
42% van deze ‘ongevallen’ gebeurt via
inhalatie of spatten op de huid of de ogen.
Bij 50% van de oproepen gaat het over
het inslikken van een gevaarlijke stof die
in een (niet geëtiketteerde) fles of glas
werd overgegoten. Houd dus steeds de
producten, ook tijdens het gebruik, buiten
bereik van kinderen en bescherm uzelf
met handschoenen en/of veiligheidsbril.

PRODUC TS

Waarom doen ze dit? Omdat – niettegenstaande de waarschuwingen op het
etiket – incidenten met chemische producten zich nog steeds zowel op het werk
als thuis blijven voordoen. Een correcte en
snelle doorstroming van informatie vanuit
de chemische sector naar het Belgisch Antifgifcentrum is daarom essentieel. In 2014
waren er 5639 meldingen. Ze kwamen van
358 bedrijven.

De Europese Commissie wil dit soort informatie tussen de verschillende nationale
antigifcentra harmoniseren om op die manier de informatie op internationaal niveau
op elkaar af te stemmen. De chemische
industrie geeft er de voorkeur aan om via
een centrale aanmelding te werken. Deze
aanmelding zou online gebeuren en automatisch doorstromen naar de relevante
nationale antigifcentra. De samenstelling van cosmetische producten wordt
trouwens al sinds 11 juli 2013 op Europees
niveau aangemeld.

PROSPERIT Y

Voor elk chemisch product dat op de markt
wordt gebracht, informeren de chemische
bedrijven het Belgisch Antigifcentrum
over de gevaareigenschappen. Dit doen
ze ten laatste 48 uur vooraleer het product op de markt komt. Deze wettelijke
verplichting geldt zowel voor gevaarlijke
mengels, gewasbeschermingsmiddelen,
biociden als cosmetica.

Meer informatie over het Belgisch Antifigifcentrum vind je op
www.antigifcentrum.be

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Om de professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen te sensibiliseren over de nieuwe veiligheidspictogrammen op de verpakkingen bezorgt
Phytofar hen gratis een poster en een
boekje wanneer ze hun lege verpakkingen
naar een Agri Recover ophaalpunt brengen.
• De poster “Veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen” bevat
informatie over de nieuwe CLP-pictogrammen, het dragen van de juiste
beschermkledij en de onmisbare noo-

dnummers. De poster, die ook oproept
om de verpakkingsetiketten grondig te
lezen, kan in het fytolokaal opgehangen
worden.
• In het boekje “Nieuwe CLP-classificatie” staan naast de nieuwe CLP-pictogrammen ook alle gevaar- en voorzorgzinnen (H, P en EUH) opgesomd. Dit
vormt een handig overzicht voor de
land- en tuinbouwers die zo de precieze
betekenis van de zinnen op de nieuwe
CLP-etiketten snel kunnen opzoeken.
Deze nieuwe pictogrammen en standaardzinnen werden ontwikkeld in het
kader van de CLP-wetgeving (Classification, Labelling and Packaging of Classificatie, Etikettering en Verpakking) om
op een duidelijke manier de gevaren en
voorzorgsmaatregelen voor chemische
producten te communiceren naar de gebruikers. Deze Europese wetgeving volgt

daarmee een door de Verenigde Naties
ontwikkeld internationaal systeem.
De nieuwe wit-rode CLP-pictogrammen
op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen vervangen stilaan de oude oranje symbolen. Vanaf 1 juni 2017 zijn enkel
nog producten met de nieuwe pictogrammen verkrijgbaar.
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Naar jaarlijkse gewoonte heeft Phytofar,
de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen,
ook in 2015 een communicatiecampagne
uitgewerkt voor duurzame landbouw en
een doordacht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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De REACH-registratiecijfers bevestigen
de vooraanstaande rol van de Belgische
chemiesector

PEOPLE
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REACH

Ontdek de
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de sector op de
volgende pagina’s
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In 16% van de ingediende Belgische
dossiers neemt een Belgisch bedrijf de
leidende rol als ‘lead registrant’ op zich.
Hiermee staat de Belgische industrie gelijk
met de Franse industrie. Enkel Duitsland

De jaarlijkse essenscia enquête toont aan
dat zodra een chemische stof in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen
** is opgenomen, bedrijven overwegen om
het gebruik van deze stof stop te zetten of
te vervangen door een veiliger alternatief.
Begin 2015 meldden ongeveer de helft van
de respondenten dat ze minstens één van
de 163 stoffen die vermeld worden op de

kandidaatslijst, produceerden, invoerden
of gebruikten. Een vijfde van de respondenten doet dit met een stof die aan autorisatie onderworpen is. Het gaat hier in
totaal om 33 stoffen.

*http://echa.europa.eu/nl/
** http://echa.europa.eu/web/guest/candidatelist-table
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Een derde van de Belgische registraties
werd uitgevoerd door een ‘enige vertegenwoordiger’ (Only Representative)
van een niet-Europese firma. Het valt op
dat Belgische vestigingen vaak de verantwoordelijkheid nemen voor de registraties van hun niet-Europese moeder of
zusterbedrijven. Enkel het Verenigd Koninkrijk gaat België hierin voor. 41% van
de Britse registraties komen van ‘enige
vertegenwoordigers’ die trouwens vaak
consultants zijn.

gaat ons voor met 25% lead dossiers van
het totaal aantal Duitse registraties. Deze
cijfers bevestigen de vooraanstaande rol
van de Belgische chemische industrie
binnen Europa.
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Producenten en invoerders van chemische
stoffen dienden al meer dan 51.000
REACH-registratiedossiers in bij het European Chemicals Agency (ECHA). 7% van
deze dossiers kwam uit België. Concreet
betekent dit dat de Belgische industrie in
totaal ongeveer 2.967 registratiedossiers
voor 1.568 stoffen indiende en hiervoor 48
miljoen euro vergoedingen aan het ECHA
betaalde. Deze gegevens kan je terugvinden op de ECHA-website.

FR registraties
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PRODUC TS
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REACH ook voor nanomaterialen
Eind 2012 evalueerde de Europese Commissie de wetgeving over nanomaterialen.
Hoewel de commissie oordeelde dat de
huidige regels volstaan om gebruikers te
informeren over de risico’s van nanomaterialen, nam ze toch een aantal extra
maatregelen. Deze hadden te maken met

De verplichte Belgische registratie komt
hierop neer: stoffen in nanoparticulaire
toestand die op de Belgische markt worden gebracht, moeten voor 1 januari 2016
online geregistreerd worden in het nationaal register. Mengsels die stoffen in nanoparticulaire toestand bevatten, moeten
tegen 1 januari 2017 geregistreerd worden.
Registranten zijn verplicht dit Belgisch registratienummer aan hun professionele
klanten te communiceren.

• de verduidelijking van de richtlijnen voor
het registreren van nanomaterialen onder REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of CHemicals). Een voorstel in verband met
de verduidelijking van de testen in de
REACH-bijlagen wordt in de loop van
2015 verwacht. In de tussentijd werkt
ECHA (European Chemicals Agency)
aan de aanpassing van de guidance documenten met het oog op de registraties in 2018.
• nog meer transparantie in verband met
de beschikbare informatie over nanomaterialen. De Europese Commissie hield
in 2014 een publieke consultatie over
de mogelijke beleidsopties. Het finale
besluit hierover is nog niet beschikbaar,
maar wordt in 2015 verwacht.

• identificeren van aanvaarde en gevalideerde methodes en middelen waarmee nanomaterialen kunnen opgespoord en geanalyseerd worden;
• verfijnen van methodes waarmee
geëvalueerd kan worden in welke mate
men aan nanomaterialen blootgesteld
werd;
• aanvullen van bestaande informatie
over de gevaren die nanomaterialen
met zich mee kunnen brengen maar ook
over de indeling, etikettering en verpakking (CLP)

De volledige evaluatie van de Europese
Commissie over de wetgeving rond nanomaterialen is beschikbaar via de volgende
website: www.eur-lex.europa.eu

In het kader van deze uitdagingen werkt
de chemische industrie mee aan verschillende onderzoeksprojecten van onder
andere de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
essenscia pleit voor aanpak
op EU-niveau
Nanotechnologie en nanomaterialen
bieden oplossingen voor heel wat wereldwijde vraagstukken zoals duurzame
energievoorziening, volksgezondheid en
watervoorziening. Maar binnen de samenleving leeft er heel wat twijfel over de veiligheid van deze materialen.
Nanomaterialen zijn nochtans zoals andere stoffen. Sommige materialen zijn
toxisch, andere niet. Daarom moeten
deze stoffen geregistreerd worden onder
REACH. Daarom is er nood aan een veiligheidsinformatieblad en zijn er specifieke
procedures nodig bij de indeling en etikettering van gevaarlijke nanomaterialen.
Enkele Europese lidstaten – zoals België –
implementeerden reeds een verplichte registratie van nanomaterialen. essenscia is
van oordeel dat de nood aan transparantie
eerder een Europese aanpak vereist. Op
die manier vermijd je immers interpreta-
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Het was in oktober 2011 dat nanomaterialen voor het eerst door de Europese
Commissie gedefinieerd werden. Het betreft de aanbeveling 2011/696. De toenmalige definitie wordt momenteel echter geëvalueerd door het Joint Research
Centre (JRC).
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

PRODUC TS

tieproblemen tussen de lidstaten en een
verstoorde markt.

PROSPERIT Y

Voor maximale transparantie in
communicatie rond nanomaterialen
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REACH: Nood aan een wetenschappelijke aanpak
van hormoonverstorende stoffen
Wat zijn hormoonverstorende stoffen?

Waar staan we vandaag? De Europese
Commissie heeft een ‘roadmap’ samengesteld.
Dit is een stappenplan waarin het beleid
rond hormoonverstorende stoffen uitgestippeld wordt. Ondertussen zijn in
een aantal wetgevingen al maatregelen
rond hormoonverstorende stoffen van
kracht. Bij de wetgeving rond bijvoorbeeld
gewasbeschermingsmiddelen, biociden,
REACH is dit het geval.
In de bestaande REACH-wetgeving worden hormoonverstorende stoffen op
dezelfde manier bekeken als andere zorgwekkende stoffen. Concreet wordt er dan
verwezen naar kankerverwekkende, mu-

tagene en reprotoxische stoffen. In 2014
werden er voor het eerst 5 stoffen door
de expertencommissie van de lidstaten op
de kandidatenlijst voor autorisatie geïdentificeerd. Zij werden als hormoonverstorend en schadelijk voor het leefmilieu
omschreven. Voor al deze stoffen golden
er al eerder beperkingen of was er een
verbod op gebruik (tenzij een autorisatie
werd bekomen)

PRODUC TS

1 Een hormoonontregelaar is een exogene stof of
mengsel dat één of meerdere functies van het
endocrien systeem (hormoonstelsel) verandert
en hierdoor een negatief effect heeft op de
gezondheid van een intact organisme of dat van
z’n nakomelingen of (sub)populaties.

Europa neemt al maatregelen

PROSPERIT Y

Om te kunnen definiëren welke stoffen
hormoonverstorend werken, is het essentieel dat er een aantal criteria gespecificeerd worden. Dit proces is aan de gang.
Ook voor de industrie is het belangrijk dat
hierover zo snel mogelijk duidelijkheid
komt. Wat de criteria betreft, is het belangrijk dat er een duidelijk onderscheid
gemaakt wordt tussen hormonaal actieve
stoffen – dit zijn stoffen die door ons metabolisme uitgescheiden worden vooraleer
er schade wordt aangericht – en stoffen
die een negatief effect hebben op een gezond organisme of een populatie.

PL ANE T

Binnen de Europese Unie bestaat er
nog geen definitie die omschrijft wat
‘hormoonverstorende stoffen’ zijn. Momenteel baseert men zich op de definitie
zoals die in 2002 door de Wereldgezondheidsorganisatie bepaald werd: ‘an endocrine disruptor is an exogenous substance
or mixture that alters funtion(s) of the endocrine system and consequently causes
adverse health effects in an intact organism, or its progeny or (sub)populations.’ 1

Momenteel worden er zo’n 29 stoffen via
verschillende REACH-processen geëvalueerd op het vlak van mogelijke hormoonverstorende eigenschappen. Bij het
overwegen van bijkomende maatregelen
voor deze stoffen is het belangrijk dat
factoren zoals de blootstelling aan en de
sterkte van deze stoffen in acht genomen
worden.

essenscia helpt kmo’s bij implementatie chemicaliënwetgevingen
Sinds 2007 begeleidt essenscia kmo’s
bij de toepassing van REACH en CLP, de
verplichte informatie en communicatie
over risico’s en gevaren van chemische
producten.
Hiervoor zet essenscia twee regionale
projecten in:
• Vlaanderens REACH Implementatie
Projecten (VLARIP) en
• Wallonie Reach Implementation Programme (WALRIP)
Ervaringsuitwisseling staat in beide projecten centraal.
De projecten ondersteunen kmo’s bij onder meer:

• de registratiedeadlines van REACH en
andere REACH verplichtingen
• de opmaak van veiligheidsinformatiebladen voor de gebruiker
• het indelen van gevaarlijke stoffen en
mengsels volgens CLP
• de verplichtingen voor nanomaterialen
Jaarlijks nemen een 45-tal bedrijven actief
deel aan VLARIP, onder begeleiding van 11
peterbedrijven. Aan WALRIP namen 70
bedrijven deel. De evaluatie van deze twee
projecten bracht een grote tevredenheid
bij de deelnemers aan het licht.
essenscia werkt ook samen met Fedustria
en Centexbel in het TEXCHEM project
voor een duurzaam en veilig gebruik van
chemische producten in de textielsector.
Hieraan nemen een 40-tal textielbedrijven en hun toeleveranciers deel.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Begeleidingsprojecten essenscia blijven
een succes
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essenscia deelt haar kennis
De cel productbeleid van essenscia organiseert opleidingen over de verplichtingen bij het vermarkten van chemische
producten.

Deze opleidingen staan open voor iedereen. Zo bereikten we in 2013 en 2014 902
deelnemers.

De vormingskalender van de opleidingscel
van essenscia is beschikbaar op http://
www.essenscia.be/nl/opleidingen

PRODUC TS

• Welke chemische producten registreren
volgens REACH? Hoe gevaarlijke stoffen etiketteren en verpakken? Op welke
manier moet je een veiligheidsinformatieblad opstellen? Welke regels gelden
bij het transport van gevaarlijke stoffen?
Dat komt allemaal aan bod in de basisopleiding over productbeleid.
• Tijdens de jaarlijkse studiedagen wordt
ingespeeld op de actualiteit. Deze info-

De opleidingscel draagt sinds 2010 het
Qfor-kwaliteitslabel en is erkend opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille. Dit werd in 2013 succesvol
verlengd en ook uitgebreid met de opleidingen georganiseerd door het sociaal
departement. De opleidingen komen ook
in aanmerking voor een tegemoetkoming
in de vormingskosten van werknemers via
Co-valent.

PROSPERIT Y

Ontdek hier het aanbod:

De experten van essenscia stellen hun
expertise ook ter beschikking van andere
opleidingsverstrekkers. Zo werden de
voorbije 2 jaar bij 10 externe opleidingsverstrekkers zo’n 20 trainingen gegeven
voor 362 deelnemers.

PL ANE T

Door wijzigende wetgeving en personeelswissels is er nood aan betrouwbare en regelmatige opleidingen. De
opleidingscel productbeleid richt zich in
het bijzonder op opleidingen over (wijzigende) chemische wetgeving die weinig
of niet commercieel beschikbaar is.

en netwerkmomenten lokken telkens
een 100-tal geïnteresseerden uit de industrie en de overheden.
• Jaarlijks nemen een 150-tal bedrijven
deel aan de thematische regionale ontbijtsessies.
• Aan de jaarlijkse vijfdaagse training
over Classification, Labelling en Packaging (CLP) van gevaarlijke stoffen en
mengsels namen de voorbije 2 jaar 83
werknemers uit 66 bedrijven deel. Deze
training werd in 2014 wegens de grote
vraag zelfs 3 keer georganiseerd. Deze
opleiding kwam tot stand in samenwerking met Universiteit Gent en andere
kenniscentra en geeft meer achtergrond
en inzicht in de verschillende testen en
criteria voor de CLP- gevaarsindeling en
-etikettering.

PhytoTrans: Een onmisbaar instrument
voor veilige distributie
van gewasbeschermingsmiddelen

De inhoud wordt up-to-date gehouden
door de leden die een toelating hebben
met deze producten te werken. Dat wil
zeggen door alle leden van Phytofar maar
ook door de niet-leden die het service level
agreement naleven. Deze tool en de volledige lijst van organisaties die toelating hebben met deze producten te werken, kunnen geraadpleegd worden op de website
van Phytofar: http://www.phytofar.be/nl/
home/home_distributie
1 Phytofar: de Belgische Vereniging van de industrie voor Gewasbeschermingsmiddelen

Vandaag is deze tool gekend bij de professionele verdelers van gewasbeschermingsmiddelen. In de toekomst zullen
ook andere downstream gebruikers gratis
toegang krijgen tot de SDS-informatie die
via PhytoTrans beschikbaar is. Ook dit zal
gebeuren via de website van Phytofar.
Aangezien de markt voor gewasbeschermingsmiddelen officieel vanaf 25/11/2015
gesplitst zal worden in een professioneel
en niet-professioneel luik, komt deze internettool van Phytofar op een zeer geschikt
moment. Dit instrument zal ongetwijfeld
bijdragen tot een samenhangende informatie- en communicatiestrategie.
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Sinds 2005 stellen Phytofar1* en haar leden een internettool ter beschikking van
de distributiesector. De naam van deze
tool is ‘PhytoTrans’. Het is een instrument
dat downstream gebruikers nuttige informatie verleent over de documenten die
verplicht zijn bij het transporteren en verpakken van fytofarmaceutische producten
en die al deze transportdocumenten per
product ter beschikking stelt. Het geeft
informatie over de criteria waaraan transportdocumenten en veiligheidsinformatiebladen moeten voldoen (VIB; Safety
Data Sheets of SDS). De som van al deze
informatie maakt dat deze tool aan de
REACH-vereisten voldoet (artikel 31).
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Inzetten op een duurzaam gebruik
van chemische producten

PEOPLE

Sustainable use

Ontdek de
8 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina’s

INITIATIVE VAN DE SECTOR

Voor een betere gezondheid

Kitozyme is een Luikse KMO die actief is
in de biochemische en gezondheidssector.
Vanuit hun ambitie om een alternatieve
oplossing te vinden voor de traditionele
productie van chitosan die gebaseerd is
op de schalen van schaaldieren, ontwikkelde KitoZyme een innovatieve technologie om niet-dierlijke, bijzonder zuivere
chitosan te produceren. Meer nog, deze
chitosan wordt uitsluitend vervaardigd uit
stoffen die van duurzame, niet-genetisch
gemodificeerde bronnen afkomstig zijn
en waar er geen synthetische manipulatie
aan te pas komt.

Chitosan is een stof die afkomstig is uit
niet-eetbare paddestoelen. Het is de belangrijkste component die terug te vinden
is in voedingssupplementen die door Kitozyme in deze drie domeinen geproduceerd
worden:

KitoZyme heeft de werkwijze die ze hiervoor hanteren gepatenteerd. Het gaat over
de productie van diervrije biopolymeren,
meer bepaald chitosan, chitine-glucan en
de derivaten hiervan.

• gewichtscontrole;
• en gezonde spijsvertering;
• cardiovasculaire gezondheid.

DUURZA AMHEID
Duurzame ontwikkeling was altijd al een
belangrijke drijfveer bij KitoZyme.
1. Al van bij het ontstaan van het
bedrijf …
Dit blijkt uit de valorisatie van de bijproducten die voortkomen uit de productie

van citroenzuur en eetbare paddenstoelen. Op dit vlak werkt KitoZyme samen
met grote spelers die deze bijproducten
kopen om er echte innovatieve biopolymeren met een belangrijke toegevoegde
waarde mee te vervaardigen.
2. … en dat is zo gebleven.
Deze benadering heeft een heel aantal
belangrijke verwezenlijkingen met zich
meegebracht zoals:

PRODUC TS

EEN UNIEK PRODUCT

PROSPERIT Y

KitoZyme slaagt erin een niet-dierlijke
en duurzame chitosan te ontwikkelen

• de geleidelijke afbouw van het gebruik
van ethanol in het productieproces:
• de waardering voor de bijproducten->
15% vermindering van de organische
belasting in afvalwater;
• duurzame verpakking;
• afval sorteren om het te recycleren (bv.
1.800 kg / jaar van plastic folie, 1.500
pallets / jaar etc.)

Wasmiddelconcentraat in een duurzame capsule

Op het vlak van duurzaamheid biedt deze
oplossing heel wat voordelen :
Middelen
• vermindering van de CO2-impact, omdat
er minder vervoer bij komt kijken :

• 1 BCAP-vrachtwagen =
18 vrachtwagens met
500ml sprays;
• verminderd waterverbruik tijdens het productieproces;
• energiebesparing tijdens het produceren.
Afval
• Minder plastic afval te
vervoeren en te verwerken.
Productie
• Ruimtebesparend bij het produceren en
opslaan van materiaal ;
• Minder tijd nodig voor het produceren
en het verpakken.

Consument
• zuinig en praktisch op het vlak van
transport, opslagruimte, hergebruik
van spray;
• volledig veilig gebruik zowel tijdens
de voorbereidende als gebruiksfase:
geen rechtstreeks contact met het geconcentreerd product.
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Binnen de wereld van detergenten heeft
het Belgische bedrijf Chembo een innovatief concept ontwikkeld: de BCAP-capsule.
Het werkt als een refill systeem waarbij
het geconcentreerd product geschroefd
wordt op een spray die gevuld is met
water. Hierdoor krijg je een schoonmaakmiddel dat meteen klaar is voor gebruik.
Dit innovatieve systeem is beschikbaar in
verschillende formaten en is zowel verkrijgbaar voor de consument als de schoonmaakprofessional. De verdunning van het
schoonmaakmiddel in een herbruikbare
flacon kan zowel bij je thuis als op een
werkplek plaatsvinden.
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Pictogrammen voor een veilig gebruik
van detergenten

Het gebruik van wasmiddelen heeft een
aanzienlijke impact op het milieu. Het is
dan ook omwille van die impact dat DETIC, COMEOS, de FOD Leefmilieu en een
aantal andere partners een sensibiliseringsscampagne voeren waarmee ze zich
specifiek tot de consument richten.
De campagne ‘I prefer 30’ heeft als doelstelling om bepaalde gewoonten rond het
gebruik van wasproducten te veranderen
en mensen aan te moedigen op een lage
temperatuur te wassen. Welk voordeel dit
biedt ? Het verlaagt de energiekosten en
vermindert de CO2-uitstoot.

IP30 op Facebook:
www.facebook.com/iprefer30belgie

Cosmetica-industrie
gaat voor eerlijke
communicatie

De cosmetica-industrie in België hanteert
de reclamecode van DETIC. Deze code
werd uitgebreid met een charter dat een
verantwoorde publiciteit en communicatie
nastreeft. Door de tekst van dit charter te
aanvaarden, erkent de cosmetica-industrie dat het belangrijk is dat reclame en
commerciële communicatie over cosmeticaproducten op een deontologische en
verantwoordelijke manier verloopt.
Via het charter verbindt de cosmetica-industrie zich ertoe om commerciële communicatie te voeren op een manier die
conform is met de Europese en nationale
reglementering maar ook met de zelfreglementering die van kracht is. De communicatie moet namelijk oprecht en eerlijk zijn
en mag niet misleidend zijn. Ze moet de
consument de informatie aanreiken waarmee hij een gefundeerde keuze kan maken.
Samengevat kan je stellen dat de doelstelling van het charter erin bestaat een
gemeenschappelijk kader te creëren
waarbinnen de publiciteit en commerciële
communicatie rond cosmeticaproducten
in Europa op een maatschappelijke verantwoorde manier plaatsvindt.
Link:
www.cosmeticseurope.eu/responsible-industry-the-european-cosmetic-cosmetics-association/responsible-advertising.html

Veilig gebruik van
haarkleurmidddelen
Haarkleurmiddelen zijn consumptieproducten die aan strenge regels onderworpen zijn. Aangezien het risico bestaat dat
ze tot allergische reacties leiden, is het van
groot belang dat ze op een veilige en zorgvuldige manier gebruikt worden. Door een
aantal elementaire voorzorgsmaatregelen
te nemen, kan het risico echter drastisch
verminderd worden. Om de gebruiker
hierbij te helpen werd de website www.
mijnhaarkleuren.be ontwikkeld. Het is
een initiatief van DETIC1, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voelselketen
en Leefmilieu en CRIOC2. Op deze site vind
je informatie rond haarkleurmiddelen en
tips voor een veilig gebruik van deze producten.

1 DETIC : Belgisch- Luxemburgse vereniging van
de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne
en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante
producten en uitrusting
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In 2014 bereikte deze campagne meer dan
2.420.823 mensen (20% van de Belgische
bevolking).

• http://www.detic.be/content.asp?menu_id=&id=57&langue_id=2
• http://nl.cleanright.eu/index.php?option=com_weblinks&catid=43&Itemid=832

PRODUC TS

Campagne
“I prefer 30”

Links:
PROSPERIT Y

In 2012 werden ze herzien en verder
geoptimaliseerd zodat ze nog efficiënter
communiceren. Het is de bedoeling dat
ze ook bij nieuwe producten heel duidelijk
aangeven hoe je die veilig kan gebruiken.

Het gaat dan vooral over producten die
in de vorm van gel caps of tabletten op
de markt werden gebracht. Binnen deze
context werd er ook een stewardshipprogramma ontwikkeld. De adviezen die
hieruit voortvloeien, moeten systematisch
gerespecteerd worden. Op die manier
kunnen detergenten – in alle veiligheid –
zeer doeltreffend werken.

PL ANE T

In 2005 creëerde de detergentenindustrie
een reeks pictogrammen of safe use icons.
Ze worden aangebracht op het label van
detergenten en onderhoudsproducten en
geven advies over het veilig gebruik van
deze producten. Bij elk pictogram hoort
ook een beknopt advies. Maar ook zonder dit stukje tekst begrijp je wat deze
iconen willen zeggen. De pictogrammen
werden namelijk zo ontwikkeld dat er geen
woorden nodig zijn om hun boodschap te
vatten.

2 CRIOC: Centre de Recherche et d’Information
des Organismes de Consommateurs
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Gewasbeschermingsmiddelen zetten
de milieuvriendelijke trend verder

PL ANE T

Onze tuinen zijn een waardevolle habitat voor mens en voor dier. Veel mensen
vinden het fijn om in de tuin te werken, te
lezen, met de kinderen te spelen, eigen
groenten te kweken … Tuinen zijn eveneens geliefkoosd terrein voor vogels,
bijen, vlinders …

pakkingen (vb. 150ml) en etiketten die alle
nuttige informatie bevatten. Het gebruik
van kleine verpakkingen vermijdt de verspilling van producten.
De gewasbeschermingsindustrie innoveert aan een hoog tempo: 8% van de
omzet gaat jaarlijks naar Research & Development. Nieuwe moleculen en nieuwe
formuleringen worden ontwikkeld om de
impact van de producten op het milieu
te verminderen en de veiligheid voor de
consument te verhogen.
Dat de veiligheid voor de consument
gestegen is, bewijst de PRIBEL-studie
(Pesticide Risk Indicator for Belgium) die
Phytofar door UGent liet uitvoeren. Uit
deze studie blijkt dat de totale negatieve
impact sterk gedaald is. De negatieve impact op waterorganismen ging met 20%
achteruit. Maar ook de mogelijk nadelige
gevolgen voor de gebruiker daalden met
55% . Voor de bijen is in de periode van
2005 tot 2012 deze negatieve impact met
maar liefst 60% gedaald.

Dat gewasbeschermingsmiddelen steeds
milieuvriendelijker worden, komt door
de inspanningen die de overheid en de
industrie geleverd hebben. De toxische
middelen werden vervangen door minder toxische middelen en er werd zwaar
geïnvesteerd in een veiliger gebruik. De
grote uitdaging voor de industrie zal erin
bestaan middelen op de markt te brengen
die alsmaar minder toxisch zijn maar toch
dezelfde efficiëntie blijven garanderen.
Vanaf 25 november 2015 hebben de
verkopers in de winkelpunten een fytolicentie nodig. Dit is een certificaat dat
bewijst dat ze over de juiste kennis rond
gewasbeschermingsmiddelen beschikken
en dus ook het juiste advies hierover aan
de consument kunnen geven. Phytofar
en Comeos zullen ook een call center en
website voorzien waarmee ze de particulier op een optimale manier adviseren
over het correct en veilig gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen.
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Op 18 augustus 2014 werden de
gewasbeschermingsmiddelen gesplitst.
De producten die voor het professioneel
gebruik bestemd zijn, krijgen een letter
P op het etiket. De producten die voor
niet-professionele doeleinden gebruikt
worden, moeten aangeduid worden met
de letter G. Via deze maatregel wil men
de tuinliefhebbers nog beter beschermen. Voortaan hebben niet-professionele gebruikers enkel nog toegang tot
garden producten die aan specifieke
voorwaarden voldoen. Zo moeten ze over
kindveilige doppen beschikken maar ook
over doseersystemen waarmee de consument de precieze dosis kan bepalen. Het
voordeel hiervan is dat hij enkel de hoeveelheid uitgiet die hij nodig heeft en dat
deze gebruiksklare producten niet langer
gemengd hoeven te worden met water
maar onmiddellijk gebruikt kunnen worden. Andere voorwaarden zijn kleine ver-

PRODUC TS

De gewasbeschermingsmiddelen die
door de particulier gebruikt worden, zijn
de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De
gewasbeschermingssector is één van de
meest gereguleerde van Europa. Een middel komt pas op de markt na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling, streng gereglementeerde studies die de industrie moet
aanleveren, ¤ 200 miljoen investering in
testen en proeven en een uitgebreide evaluatie door de overheid. Er is met andere
woorden een hele set van maatregelen die
garant staan voor de veiligheid van de producten die correct – zoals aangegeven op
het etiket – gebruikt worden.

PROSPERIT Y

Al dat tuinplezier kan echter ernstig
verstoord worden door schadelijke insecten, schimmels of onkruiden. Als tuinier
heb je de vrijheid te kiezen hoe je je hiertegen beschermt en welke middelen je inzet
om bepaalde plagen te bestrijden. Dit kan
met mechanische middelen (vb. wieden
of schoffelen), biologische methodes (vb.
nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes
inzetten) of op een chemische manier (vb.
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Dit is het IPM-principe (integrated
pest management) of geïntegreerd toepassen van verschillende technieken om
de tuin optimaal te beschermen!
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Duurzaam schoonmaken:
van Charter naar de praktijk

PL ANE T
PROSPERIT Y

Tijdens de acht jaren (2006-2014) dat het
charter bestaat, hebben de ondertekenaars zich op vrijwillige basis ingezet. In al
die jaren heeft het charter dan ook z’n nut
bewezen. Zo daalde de energieconsumptie met 27% en kon de uitstoot van CO2
met 19% verminderd worden. Meer info
hierover vind je op http://www.sustainable-cleaning.com/en.publicarea_sustainabilityreport.orb.

* per geproduceerde ton
** aantal ongevallen ten opzichte van het totale aantal gewerkte
uren. Dit cijfer is van toepassing op de bedrijven die het charter ondertekenden en wordt uitgedrukt in 100.000 gewerkte
uren/man
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De deelnemende bedrijven hebben procedures rond duurzame ontwikkeling geïmplementeerd en dit doorheen de hele levenscyclus van de producten die ze maken.
Daarnaast leveren ze ernstige inspanningen om hun prestaties rond duurzaamheid
verder te verbeteren. Elk jaar publiceren
ze een set van indicatoren rond duurzame
ontwikkeling. In 2012 werden nieuwe criteria voor de producten ingevoerd om zo
de relevantie van het charter te vergroten.
Meer informatie hierover kan je vinden op
http://www.sustainable-cleaning.com/
en.home.orb.

Indicatoren van duurzame ontwikkeling – Charter voor duurzaam
schoonmaken – uittreksel – Europese cijfers.

PRODUC TS

Al sinds 2005 publiceren bedrijven die
in de sector van de detergenten actief
zijn, elk jaar een rapport over duurzame
ontwikkeling. Dit rapport is geïnspireerd
op de resultaten van het Charter voor
duurzaam schoonmaken. Dit charter
werd door onafhankelijke auditeurs gecontroleerd en door meer dan 200 bedrijven ondertekend. Van de 68 Europese
productiebedrijven die het charter ondertekenden zijn er 51 actief in België en
31 in het Groothertogdom Luxemburg. In
totaal vertegenwoordigen ze meer dan
85% van de detergentenmarkt.
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Chemie bouwt mee aan een duurzame
samenleving

Meer en meer maakt de sector ook de
omschakeling naar een circulaire economie waarin materialen hergebruikt
worden of alternatieve grondstoffen
worden ingezet. Dit duurzaamheidsrapport illustreert dit aan de hand van enkele
voorbeelden.
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Bij de ontwikkeling van deze nieuwe
producten is het bovendien essentieel
om duurzaamheid in al haar aspecten in
rekening te brengen en wel doorheen de
volledige levenscyclus van een product.
Vaak is de ecologische impact van een
product tijdens de gebruiksfase veel groter dan tijdens de productiefase. Daarom
is het cruciaal de duurzaamheid van een
product steeds in zijn eindtoepassing te
evalueren.

PRODUC TS

De innovaties uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences reiken
veel verder dan de fabrieksmuren. Een
groeiende wereldbevolking, met naar
verwachting 10 miljard mensen tewgen
2050, brengt grote uitdagingen met zich
mee op vlak van gezondheid en welzijn,
voeding, huisvesting en mobiliteit. De
innovatieve producten van bedrijven uit
de sector helpen deze grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een
aantal praktijkvoorbeelden uit dit rapport maken dit duidelijk.

PROSPERIT Y

Chemie in het
dagelijkse leven

PL ANE T

Products
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Werken aan een circulaire economie
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Het inzetten van nevenstromen uit de
ene productie als grondstof voor een
andere productie-eenheid, al of niet van
een zelfde bedrijf, zit in de genen van de
sector. De integratie van de bedrijven in
chemische clusters is in België een economische realiteit. Ook de recyclage van

PEOPLE

Circulaire economie

Lees de 5 initiatieven
van de sector
op de volgende
pagina’s

eigen productieafval is goed ingeburgerd. De bedrijven in de sector zetten
nog een stap verder in het sluiten van
kringlopen. Hoe? Door meer en meer
‘post-consumer’ afval te collecteren, te
hergebruiken of te recycleren. Een aantal
initiatieven worden hier voorgesteld.

PROSPERIT Y

INITIATIVE VAN DE SECTOR

Een 100% recycleerbare kurk gemaakt van bio-polymeren

Hoe werkt dit in de praktijk? Het proces
begint in Brazilië waar suikerrietplantages
CO2 uit de atmosfeer halen en omzetten in
suiker. Het suikerriet wordt dan geoogst;
de suiker wordt gefermenteerd tot
bio-alcohol die dan gewoonlijk als biobrandstof gebruikt wordt.
In dit voorbeeld, dient bio-alcohol als een
hernieuwbare grondstof voor biopolyme-

ren. Om tot dit resultaat te komen, zet
Braskem, de onderaannemer in Brazilië,
bio-alcohol om in bio-ethyleen. Vervolgens wordt deze stof gepolymeriseerd
tot bio-polyethyleen. Dit proces vindt
plaats in conventionele productieapparaten.
De bio-polyethyleen wordt dan naar Nomacorc vervoerd waar het gebruikt wordt
om met 100% duurzame energie Select
Bio kurken doppen te produceren. Op het
einde van dit productieproces, worden de
Select Bio doppen getransporteerd naar
wijngaarden waar de wijn op flessen getrokken wordt.

De kurken doppen van de wijnflessen
die door de consument gekocht worden,
zullen – na het openen van de fles – weggegooid worden. Maar het Nomacorc Select Bio materiaal kan 100% gerecycleerd
worden via de polyethyleen afvalstroom.
Mochten deze kurken doppen echter terechtkomen bij het huishoudelijk afval dat
verbrand wordt, dan kunnen zij als waardevolle energiebron dienen die warmte
en elektriciteit genereert. En de CO2 die
tijdens de bij verbranding vrijkomt, kan
door suikerrietplanten opnieuw gebonden
worden zodat de hele cyclus opnieuw kan
beginnen.

Bedrijven die smeerolie vanuit het buitenland invoeren om op de Belgische markt
te verhandelen of die smeerolie voor eigen
gebruik invoeren, vallen onder de aanvaardingsplicht van gebruikte smeerolie. Dit
houdt in dat zij de wettelijk opgelegde
inzamelings- en recyclagedoelstellingen
moeten behalen.
Omdat het voor individuele bedrijven
moeilijk is om aan deze verplichting te
voldoen, hebben de betrokken federaties met de verschillende gewesten milieubeleids-overeenkomsten (MBO’s)
afgesloten. Dankzij deze MBO’s kunnen
bedrijven via de vzw Valorlub hun verplichtingen op een correcte manier nakomen.

Valorlub zet zich in om aan alle bepalingen, verplichtingen en doelstellingen die
uit de MBO’s in verband met smeerolie
voortvloeien, te voldoen. Deze organisatie heeft dan ook in 2014 de inzamel- en
recyclagedoelstellingen die haar opgelegd
werden, behaald.
Rekening houdend met de verliezen die
zich tijdens het gebruik voordoen, werd
in 2014 meer dan 92% van de olie die op
de Belgische markt gebracht werd, ingezameld als gebruikte olie. Dit resultaat is
iets beter dan de inzameldoelstelling van
90% die vooropgesteld werd.
Ook de verwerkingsdoelstelling van herraffinage en alternatief hergebruik werd
met 90% ruimschoots bereikt. In totaal

wordt 94% van de ingezamelde gebruikte
olie gevaloriseerd. De resterende 6% bestaat vooral uit water dat via de waterzuiveringsinstallaties opnieuw gebruikt wordt
en een kleine restfractie slib die in vele
gevallen ook gerecycleerd wordt.
Valorlub sensibiliseert zowel de consumenten als de professionele gebruikers
om correct om te springen met gebruikte
olie. Daarenboven informeert Valorlub
hen hoe biologisch afbreekbare smeermiddelen voor bepaalde toepassingen
een duurzaam alternatief kunnen bieden.
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Bij Valorlub loopt alles gesmeerd

PRODUC TS

Nomacorc Select Bio is er als eerste ter
wereld in geslaagd om een kurken wijnstop te ontwikkelen die geen CO2-voetafdruk nalaat. Het is een kurk die gemaakt
wordt van recycleerbare, plantaardige
polymeren.

67

PRODUCTS - CHEMIE IN HET DAGELIJKSE LEVEN: CIRCULAIRE ECONOMIE

INITIATIEVEN VAN DE SECTOR
PEOPLE

Paneltim werkt vooral met recyclagemateriaal. Hiervoor werden onlangs meer dan
1 miljoen Heineken bierbakken opgekocht.
Deze bakken werden vermalen en na een

grondige reiniging en kwaliteitscontrole
tot halve panelen verwerkt. Twee halve
panelen worden vervolgens gelast tot één
gesloten sandwichpaneel dat voldoet aan
de hoge hygiënische eisen die gesteld worden rond het huisvesten van dieren. Deze
panelen zijn namelijk zo goed afgesloten
dat er geen water, vuil of bacteriën kunnen
binnendringen. De interne cellenstructuur
biedt het bijkomende voordeel dat de panelen licht maar tegelijkertijd sterk zijn.
Bovendien kunnen ze met een minimum
aan materiaal gemaakt worden.

PROSPERIT Y

Paneltim NV, een KMO gevestigd in Lichtervelde, is een pionier en specialist in de
productie van kunststof sandwichpanelen
en –roosters voor de Belgische, Europese
en wereldwijde agro- en constructiemarkt. Binnen de agrosector worden deze
sandwichpanelen onder meer gebruikt
als hokafscheidingen of hokdeuren in varkensstallen.

PL ANE T

Gerecycleerde bierbakken
als huisvesting voor dieren

GSK heeft een speciaal project opgezet
om de distributie van vaccins te optimaliseren waardoor er aanzienlijke voordelen
voor het milieu gecreëerd worden.
1. Isothermische verpakkingen die beter
geschikt zijn voor het gekoeld transport

Resultaat: een reductie
van + – 13.500 ton CO2 / jaar

2. Een nieuw ontwerp voor dozen die
naar Singapore verscheept worden
Het ontwerp van de polystyreen dozen
werd herbekeken: in plaats van 4 flessen
kunnen nu 12 flessen van Synflorix bulk in
1 doos verzonden worden.
Resultaat: een reductie van 1.067 ton CO2

5. Een return programma voor
temperatuur monitors

Dankzij de kwaliteit en de robuustheid
van de oplossing van de isothermische
verpakking die voor eenmalig gebruik ingezet wordt, kon GSK overwegen om over
te stappen naar een systeem van hergebruik. Op de bestemming vindt een eerste
kwaliteitscontrole plaats, gevolgd wordt
door een retourzending per zeecontainer
en een kwaliteitscheck van de terugkerende eenheden. Zo kunnen de isothermische verpakkingen voor een tweede
keer gebruikt worden. Hierdoor wordt de
CO2 uitstoot vermindert. Het hergebruik
van de verpakking halveert bovendien de
gegenereerde hoeveelheid afval en spaart
evenveel grondstoffen uit.

Dankzij een partnerschap met onze leverancier van temperatuurmonitors die
gebruikt worden bij gekoeld transport,
kwam er een innovatieve oplossing tot
stand waarbij apparaten die voor eenmalig gebruik bestemd zijn naar het dichtstbijzijnde gelegen partnerfiliaal gebracht
worden waar ze gerecycleerd worden.
Op die manier komen ze niet in de lokale
afvalstroom terecht.

Resultaat: een reductie van 150 ton CO2 / jaar

4. Vervoer over de weg in plaats van per
vliegtuig naar Marokko
Marokko bood een opportuniteit om de
verzendingskosten te optimaliseren door
van luchttransport naar wegtransport
over te schakelen. Vanaf een minimale
verzending van 8 paletten van afgewerkte
vaccins worden de kosten voor goederenvervoer over de weg namelijk goedkoper dan voor luchtvracht. Andere bijkomende voordelen zijn de verminderde
CO2-uitstoot, minder afhankelijkheid ten
aanzien van de beschikbare capaciteit
van de luchtvaartmaatschappij en minder
voorbereidingstijd.
Resultaat: een reductie van 1.350 ton CO2 / jaar

Resultaat: 3,5 ton / jaar minder afval wordt naar de
stortplaats gebracht
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In het verleden werden dezelfde isothermische verpakkingen het hele jaar
door gebruikt. Vandaag bestaan er verschillende soorten verpakkingen waarvan
de buitenkant dezelfde afmetingen heeft
maar waarvan de dikte – afhankelijk van
het seizoen en de temperatuur – varieert.
Sinds juli 2014 transporteert GSK hierdoor
tot 30% meer producten. Dankzij deze innovatie slaagt dit bedrijf er niet enkel in
de CO2-uitstoot, de verpakkingsafval en
kosten te verminderen maar ook ruimte
vrij te maken voor het luchttransport.

3. Van eenmalig gebruik naar
hergebruik

PRODUC TS

Een duurzame manier om vaccins te vervoeren
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Kunststoffen zetten in op circulaire economie
PL ANE T
PROSPERIT Y

Om de kwaliteit van kunststofrecyclaat en
de hoeveelheid recyclaat in een product
te kunnen borgen, werd binnen CORE een
nieuw certificatiesysteem ontwikkeld,
QA-CER. De certificatie is gebaseerd op
ISO9001 en wordt door BQA (Belgian
Quality Association) uitgereikt. Dit QACER kwaliteitsysteem toont aan dat bij
een kwaliteitsvolle ophaling en recyclage
de secundaire grondstoffen gelijkwaardig
zijn aan ‘virgin’ grondstoffen en op dezelfde manier kunnen worden ingezet in
de kunststofverwerking. Deze hoogwaardige recyclage is noodzakelijk om tot een
echte circulaire economie te komen.

PRODUC TS

Het CORE project (Controlled Recycling)
van Federplast, Febem en VKC richt zich
op een gecontroleerde recyclage in de industriële waardeketens die gerecycleerde
materialen aanleveren en/of inzetten in de
productie van kunststoffen en/of textielvezels. De projectpartners streven ernaar
minder post-consumer kunststofafval te
verbranden met energierecuperatie en
meer te recycleren. Op de website www.
werecyle.be worden de diverse initiatieven voor de selectieve ophaling en recyclage van kunststoffen op een interactieve
manier in kaart gebracht en toegelicht.
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Duurzaam bouwen met chemie en kunststoffen

Onderstaande initiatieven illustreren hoe
innovatieve kunststoffen en duurzaam
bouwen hand in hand gaan.

PROSPERIT Y

uitgestoten wordt, wordt tijdens de hele
levenscyclus van die producten 233 ton
CO2 bespaard. Om duurzaam te bouwen,
is het essentieel de duurzaamheid van het
bouwproject in zijn geheel te analyseren
eerder dan zich te beperken tot een evaluatie van de eigenschappen van elk materiaal apart.

PL ANE T

Bijna 40% van alle fossiele brandstoffen
wordt gebruikt voor het verwarmen van
gebouwen. Het is daarom nodig dat bij
‘duurzaam bouwen en wonen’ voorrang
wordt gegeven aan energiebesparing
en aan doorgedreven energetische renovaties. Kunststofisolatie is uitermate
geschikt om het energie verbruik en
daarmee ook de CO2 emissies te beperken. Voor elke ton CO2 die tijdens de productie van kunststof isolatiematerialen

PEOPLE

Duurzaam bouwen

Ontdek de
7 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina’s

INITIATIVE VAN DE SECTOR

Bekijk het filmpje op www.essensciaforsustainability.be

PRODUC TS

Chemie en kunststoffen cruciaal voor duurzaam bouwen

Bijna Energie Neutraal? Isofinish® is helemaal mee

Isofinish® was één van de eerste initiatieven die in de prijzen viel en de ‘ik BEN
mee’-erkenning van het VEA ontving.
Het is een initiatief van zes bouwmateriaalproducenten. Samen ontwikkelden
zij een volledig innovatief concept rond
buitengevelisolatie en –afwerking. Met
hun idee slaagden zij erin de buitengevel
van een woning heel wat energiezuiniger
te maken. Dankzij dit nieuwe buitengevelconcept daalt niet alleen de energiekost,
de esthetische waarde van het gebouw
neemt ook nog eens toe. Het bijzondere
aan het Isofinish®-concept is dat het een

doorlopend isolatieschild oplevert. Doordat het schild niet onderbroken wordt,
worden energielekken vermeden. Het is
bovendien een concept dat toegepast kan
worden bij zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten.
Een project zoals Isofinish® biedt het
voordeel dat het de principes van Bijna-Energieneutraal (ver)bouwen bij kandidaatbouwers en -verbouwers in de kijker
plaatst en op die manier de doelstellingen
van het Vlaams Energie Agentschap meteen tastbaar maakt.
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Het Vlaams Energie Agentschap (VEA)
lanceerde in 2013 het ‘Ik BEN mee’-uithangbord. De doelstelling van deze campagne is de Vlaming voor te bereiden op
de Bijna-Energieneutrale (BEN)-principes
die vanaf 2021 op alle nieuwbouwprojecten van toepassing zullen zijn. Het ‘Ik
BEN mee’ uithangbord is een initiatief
van de Vlaamse overheid waarmee ze
bouwheren wil erkennen die reeds vandaag doordachte keuzes rond energie
maken. Om zo’n uithangbord te ontvangen, dien je eerst een energievriendelijk
project of concept in te dienen dat vervolgens grondig gescreend wordt door de
Vlaamse overheid.
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Behalve de initiële kosten van een
bouwproject wordt tijdens een duurzaam
bouwproces veel aandacht besteed aan
het energieverbruik, CO2-uitstoot en levenscyclusmanagement van een gebouw.
Kingspan ontwikkelde verschillende eenvoudige maar innovatieve systemen om de
invloed op het milieu te verminderen en
tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Greenwal, het Waalse centrum voor excellentie, brengt alle actoren die rond
duurzaam bouwen actief zijn, samen. Het
opzet van dit centrum? De renovatie- en
bouwsector een boost geven en bruggen
slaan tussen de opleiding, het onderzoek
en de innovatie die binnen dit domein
plaatsvinden.

Door de reductie van het energieverbruik
wordt de CO2-uitstoot van het gebouw
aanzienlijk teruggebracht en daarnaast
verbetert luchtkwaliteit in het gebouw
door de toevoer van verse, verwarmde
buitenlucht.

Greenwal is een initiatief van de Alliantie
Werk-Milieu van het Waalse Gewest. Het
heeft als doelstelling economische kansen
en werkgelegenheid te creëren door in te
zetten op de verbetering van het milieu.

Duurzame kunststoffen
voor de Ghelamco Arena
Het Ghelamco voetbalstadion in Gent
(België) is een echte ‘eyecatcher’. Het
is indrukwekkend, heeft een modieus
ontwerp en getuigt van een architectonische schoonheid. Dit stadion gaat echter
over meer dan alleen een knap ontwerp;
het is in de eerste plaats een milieuvriendelijk concept.
Het golvende dak werd waterdicht gemaakt met het ecologische, reflecterende
RENOLIT ALKORBRIGHT membraan. De
speciale beschermlaag op deze dakbedekking zorgt voor een hoge reflectie van het
zonlicht. Tijdens de zomer heeft dit een
positief effect op het binnenklimaat van
het gebouw. Voor dit grote project werd
niet minder dan 13.000 vierkante meter
roofing membraan gebruikt. In een later
stadium zullen zonnepanelen op het dak
gemonteerd worden. Dit is opnieuw een
bijzonder initiatief om energie te besparen.

Een ander belangrijk milieuvriendelijk initiatief is het verzamelen en hergebruiken
van regenwater voor dit stadion. Hiervoor
werden drie grote bufferreservoirs en
twee water opslagtanks geïnstalleerd. En
ook hier speelde RENOLIT een belangrijke
rol. Ongeveer 5.200 m2 RENOLIT ALKORPLAN membraan werden gebruikt om
deze bassins waterdicht te maken.
(Beeld : Nachtopname van het Ghelamco voetbalstadion. Foto copyright KAA Gent)
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Uit grootschalige tests van dit eenvoudige
maar uitermate effectieve systeem blijkt
dat de verwarmingskosten tot wel 20%
gereduceerd kunnen worden, ook in gematigde klimaten. In bepaalde gevallen
zal het mogelijk zijn om naast deze besparing van energiegebruik ook een lichter conventioneel verwarmingssysteem
te plaatsen, waardoor hier ook bespaard
wordt op kosten. Deze besparingen,
samen met de lange levensduur van het
product en de lage aanschafkosten, vergeleken met conventionele duurzame energieoplossingen, maakt dat de investering
zich snel terugbetaalt.

Greenwal startte z’n activiteiten in 2013.
In 2016 vestigen ze hun hoofdkantoor officieel in een totaal nieuwe faciliteit waarvan de eerste symbolische steen in mei
2015 gelegd werd. Deze vestiging omvat
4.000m2 die benut worden voor kantoorruimte, werkplaatsen, conferentie- en demonstratielokalen.

Als ondertekenaar van de Alliantie en belangrijke economische speler op het vlak
van innovatie en productie van efficiënte
bouwmaterialen, heeft essenscia wallonie
deelgenomen aan de realisatie van het Alliantie-programma en de oprichting van
het centrum voor excellentie, Greenwal.

PRODUC TS

Zo is het Kingspan Sol-Air Integrated
Collector niet alleen een volwaardig isolatiepaneel, maar fungeert het tevens
als collector van zonne-energie voor de
verwarming van het gebouw. Het gevelpaneel dat idealiter wordt voorzien van
een donkere coating, vangt de zonne-energie eenvoudig op via de buitenbeplating. Daardoor warmt de lucht in de
open kronen van het paneel op. Door de
opwarming zal de lucht in de kronen stijgen, waardoor verse lucht van onderen het
systeem in komt. De warme lucht wordt
bovenaan het gevelpaneel het gebouw ingeleid. In het gebouw wordt de verwarmde
lucht verder verspreid door lichte, energiezuinige ventilatoren voor een optimale
warmteverspreiding. Temperatuursensoren in het systeem zorgen ervoor dat de
ventilatoren alleen aanspringen wanneer
dit noodzakelijk is om het gebouw op de
gewenste temperatuur te houden.

De Alliantie Werk-Milieu streeft ernaar
dat de bouwsector de overgang maakt
naar een duurzamere manier van bouwen
en renoveren. Dit is mogelijk dankzij de
isolatie en de verbeterde energie-efficiëntie van gebouwen.

PROSPERIT Y

GreenWal: Het centrum voor excellentie
in duurzaam bouwen

PL ANE T

Duurzaam Bouwen:
innovatie Kingspan
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Op de bouwwerf werd er ook speciale aandacht geschonken aan het afvalbeheer.
Tijdens de werken werden de afvalstromen gescheiden gehouden en afzonderlijk afgevoerd om ze opnieuw een nuttige
bestemming te geven. Hiervoor werkte
Recticel – samen met het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel – een oplossing uit. De aannemer, Willemen, zorgde
ervoor dat de restanten op de werf selectief verzameld werden in containers. Vervolgens werden die opgehaald door Van
Gansewinkel en naar een verwerkingssite
vervoerd. Daar werden de snijresten van
de isolatieplaten tot korrels vermalen zodat ze konden dienen als energiebron voor
een biostoomcentrale waar ze dan werden
omgezet in elektriciteit.
(Beelden : Een nacht- en dagvisualisatie van de
Balk van Beel met op de achtergrond de silo’s zoals
ze er na de verbouwingen zullen uitzien. Recticel
Insulation isoleerde de platte daken van de Balk van
Beel met Powerdeck F isolatie.)
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Voor dit project ging Ertzberg in zee met
betrouwbare partners die niet alleen
hoogwaardige producten leveren maar
die ook duurzaamheid en milieubehoud
hoog in het vaandel dragen. Voor de dakisolatie werd beroep gedaan op Recticel
Insulation. Het West-Vlaamse bedrijf
bedekte de platte daken van de Balk met
Powerdeck F., een isolatieplaat met een
kern in ‘TAUfoam by Recticel’. Dit is een
hard PIR-schuim met een bijzondere celstructuur. Het is tweezijdig bekleed met
een mineraal gecoat glasvlies. Dankzij hun
zeer gunstige isolatiewaarde hebben de
‘TAUfoam by Recticel’-producten slechts
een beperkte dikte nodig om voldoende
warmteweerstand te bereiken. Hun performante isolatiepakket draagt dan ook bij
tot de sterke score in de BREEAM-categorie ‘energie enCO2-uitstoot’.

PRODUC TS

Recticel Insulation stapte mee in het
project en draagt op die manier z’n
steentje bij tot deze unieke realisatie. De
BREEAM-certificatie houdt in dat het project aan een aantal criteria beantwoordt.
Deze criteria kunnen in negen categorieën opgesplitst worden waarvan de
voornaamste energie, materiaalgebruik,
afvalbeheer en gezondheid zijn. De score
‘outstanding’ wordt zelden toegekend.
Het is zelfs de eerste keer dat dit gebeurt
voor een gebouw op het Europese vasteland. Het was dan ook een hele eer voor
Ertzberg om deze BREEAM International
Award begin 2013 in Londen in ontvangst
te nemen.

PROSPERIT Y

De Leuvense Vaartkom, de oude industriële site rondom de Vaart, is de voorbije
jaren getransformeerd tot een bruisende,
nieuwe stadswijk. Na de bouw van appartementen met zicht op het water, de
oprichting van een cultuurcentrum en een
hub voor creatieve bedrijven, verrijst nu de
nieuwe woonwijk ‘Tweewaters’. Het hele
gebied is zo’n elf hectare groot en wordt
door de projectontwikkelaar Ertzberg omgevormd tot een ecologische wijk. Met
hun opvallende ontwerpen trok Ertzberg
in het verleden al enkele klinkende namen
aan, zoals Xaveer De Geyter en Stéphane
Beel. Het project van Stéphane Beel, Balk
van Beel, dat volop in aanbouw is, kreeg
eind 2012 het BREEAM-certificaat ‘outstanding’ toegekend.

PL ANE T

Oude industriële site wordt
duurzame stadswijk
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RenoseeC focust zich op de aaneengesloten woning typologie in de
19e-eeuwse gordel van Gent, meer
bepaald op Sint-Amandsberg. Het
doelpubliek is een mix van noodkopers,
eigenaars/bewoners en eigenaars/verhuurders die een woning bezitten die
niet voldoet aan de hedendaagse woonnormen op het vlak van wooncomfort en
energieprestatie. Gezien de maatschappelijke focus van RenoseeC wordt er veel
aandacht besteed aan intensieve procesbegeleiding. Ook ontzorging, sensibilisering en activering op maat van de wijk zijn
belangrijke thema’s. Het project past bovendien binnen de doelstelling van de stad
Gent om tegen 2050 een klimaatneutrale
stad te zijn. Hierbij vormt de renovatie
van de 19de-eeuwse gordel een prioriteit.
In deze wijk vormt kwaliteitsvolle huisvesting namelijk een grote uitdaging.

PRODUC TS

Het RenoseeC-project krijgt als ‘Vlaamse
Proeftuin Woningrenovatie’ overheidssteun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.
Het project heeft als doelstelling de uitrol
van een business model voor collectieve, duurzame en betaalbare renovatie van particuliere eengezinswoningen.
Samenwerking en innovatie doorheen de
volledige bouwketen staan hierbij centraal. Vandaar dat zowel fabrikanten (Cantillana, Derbigum, FTB Remmers, ISOVER,
Sto, SVK, Recticel Insulation), aannemers
(Alpas, Beneens, Durabrik), hun federatie (Vlaamse Confederatie Bouw), architecten (BAST) als social profit organisaties (Domus Mundi vzw) en onderzoekers

(KU Leuven, VITO) bij deze doelstelling
betrokken werden.

PROSPERIT Y

Het renovatieproject RenoseeC is ontstaan binnen Buildchem, een samenwerkingsverband tussen de federaties Federplast.be (de Belgische Vereniging van
Producenten van Kunststof- en Rubber-artikelen), de Vlaamse Confederatie Bouw
(de beroepsfederatie voor bouwaannemers) en essenscia, (de federatie van de
chemie, kunststoffen en life sciences).
Op die manier verenigt Buildchem alle
actoren uit de bouwnijverheid waarbij
de drie federaties op een innovatieve
manier samenwerken doorheen de hele
waardeketen in de bouwsector.

PL ANE T

Een innovatief samenwerkingsverband
rond duurzaam bouwen
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effecten voor mens en milieu beperkt
worden en de biodiversiteit maximaal
behouden worden.
De initiatieven hieronder tonen hoe
de fytofarmaceutische sector met de
landbouwsector samenwerkt om zo een
duurzame landbouw te realiseren.

BeeHappy: Hoe gezond zijn onze bijen?

Verder onderzoek blijkt dan ook noodzakelijk. In een vervolgtraject wordt dezelfde oefening gemaakt voor Wallonië.
Naast het valideren en verfijnen van het
gebruikte model zal ook onderzocht worden of de kwaliteit van de gegevens die
in het model worden gebruikt (vb. sterftecijfers van de bijen, detaillering van de
landschapskaarten …) verbeterd kan worden. Op deze manier hopen de onderzoekers een groter deel van de wintersterfte
bij bijen nog beter te kunnen verklaren.

Hierover werden er gesprekken gevoerd
met producenten van primaire landbouwbiociden, meststoffen en zaden. Een aantal van die bedrijven hebben zich bij de
vereniging aangesloten. Het ziet ernaar uit
dat nog meerdere bedrijven zullen volgen.
Dat de naam van deze vereniging naar
AgriRecover wijzigde, is een logisch gevolg van deze evolutie. Zoals de naam
aangeeft, biedt AgriRecover aan de producenten en eindgebruikers een oplossing
voor de verpakkingen van agrochemische
producten. Ook op dit vlak vinden we
opnieuw aansluiting bij onze buurlanden
Frankrijk en Duitsland, waar de uitbreiding
naar andere sectoren reeds lang doorgevoerd is.
In de praktijk worden de verpakkingen gespoeld en gerecycleerd tot kabelbeschermingsbuizen (productrecyclage). Dit gebeurt in samenwerking met
de Duitse collega’s van RIGK – Pamira. De
verpakkingen die niet gespoeld kunnen
worden, worden verbrand. De energie die
hierbij vrijkomt, wordt gebruikt in de ovens
van de cementindustrie (thermische recyclage). Dit is een mooi voorbeeld dat aantoont hoe afval herwerkt kan worden tot
een secundaire grondstof. Dit soort initiatieven zorgen dan ook voor een positief en
milieuvriendelijk imago voor de bedrijven
in de agrochemie.
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In 2014 voerden de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek (VITO,
Guy Engelen) en de afdeling Zoöfysiologie (UGent, professor Dirk De Graaf) een
project uit. Dit werd gefinancierd door
Flanders Innovation Hub for Sustainable
Chemistry (FISCH) en het agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en gecofinancierd door de
gewasbeschermingsindustrie. Deze studie kadert in het Overlegplatform Bijen
dat eind 2013 werd gelanceerd en waar
de landbouwassociaties, de machine-, de
zaad-, de farmaceutische en de fytofarmaceutische industrie samen met de imkers
willen overleggen hoe alle partners – elk
binnen hun domein en expertise – kunnen
bijdragen tot een verbetering van de gezondheid van bijen.

Uit dit BeeHappy onderzoek konden
slechts in beperkte mate conclusies getrokken worden. De resultaten tonen aan
dat varroa, een mijt die de bijen aantast en
fel verzwakt, de factor is die het grootste
deel van de bijensterfte kan verklaren.
Deze factor komt namelijk overeen met
15%. Indien de varroa-aantasting wordt
gecombineerd met het gebruik van een
aantal gewasbeschermingsmiddelen en
met elektromagnetische straling van mobiele telefoonmasten, kan tot 23% van de
bijensterfte verklaard worden.

PRODUC TS

Dat we de voorbije jaren met een verhoogde bijensterfte geconfronteerd worden, is
een feit. Over de oorzaken hiervan bestaat
nog geen eenduidig antwoord. Bovendien
zijn de sterftecijfers binnen Europa erg
verschillend per regio. In België heeft men
daarom specifiek en systematisch onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken
van bijensterfte.

Begin 2015 liep het eerste deel van de studie af. Hierin werd er gefocust op Vlaanderen en werden er mogelijke verbanden
tussen een verhoogde wintersterfte en allerlei aspecten onderzocht. Onderwerpen
zoals varroa en andere ziektes die in een
bijenkast voorkomen, imkerpraktijken,
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden), elektromagnetische
straling, fijn stof, verstedelijking, voedselaanbod, nestgelegenheid, biodiversiteit
en landschapsfragmentatie, maar ook
weers- en klimaatsomstandigheden werden vanuit een wetenschappelijk standpunt bekeken en geëvalueerd.

In 1997 werd de vereniging PhytofarRecover opgericht door de fytofarmaceutische
industrie. Deze organisatie staat in voor
het ophalen van verpakkingen van professionele gewasbeschermings-middelen. België was één van de eerste landen
in Europa om dit soort inzameling te organiseren. Achttien jaar na de oprichting van
PhytofarRecover zijn deze ophaaldiensten
bij de land- en tuinbouwbevolking zo ingeburgerd dat de vraag gesteld werd of deze
dienstverlening uitgebreid kon worden
naar de inzameling van verpakkingen van
andere producten.

PROSPERIT Y

INITIATIVE VAN DE SECTOR

PhytofarRecover
wordt AgriRecover

PL ANE T

Om op wereldschaal voedselzekerheid
te garanderen moet de voedselproductie verhoogd worden binnen het bestaande landbouwareaal. De sector van
de gewasbeschermingsmiddelen pleit
voor een correct gebruik en minimale dosering van gewasbeschermingsmiddelen
en nutriënten. Zo kunnen de negatieve

PEOPLE

Duurzame landbouw

Ontdek de
4 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina’s
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Een betere waterkwaliteit dankzij Sentinel®
PL ANE T

5 jaar geleden startten Phytofar, VOLSOG (Verbond van Oud-Leerlingen
Rijksgewestelijke school voor Sproei
Ondernemers Gent) en Inagro het Sentinel®-project. Dit project houdt in dat verschillende loonsproeiers gebruikmaken
van Sentinel® om het restwater van hun
spuittoestellen te zuiveren. Door deze inspanning te leveren dragen ze effectief bij
aan een betere waterkwaliteit.

PROSPERIT Y

Vervuiling tegengaan door restwater te
verwerken

Sentinel® zuivert

In 2009 kwam het Sentinel®-project
tot stand als een samenwerking tussen
Phytofar, Volsog en Inagro. De oorspronkelijke doelstelling was om loonsproeiers
en landbouwers te helpen bij de zuivering
van het restwater van hun spuitoestel.
Phytofar (Belgische Vereniging van de
Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen) investeerde in de aankoop van het
Sentinel®-systeem. Volsog droeg bij door
hun leden die aan het Sentinel®-project
deelnamen, op financieel vlak te ondersteunen. Inagro zorgde voor de praktische
en logistieke omkadering.
De voorbije 5 jaar werd in totaal zo’n 315
m3 restwater verwerkt. Dit volume slaat
op het restwater van 12 verschillende
loonsproeiers en 5 bedrijven/onderzoekscentra. De eerste 3 jaren (2010,
2011, 2012) waren van belang om de werking van Sentinel® te leren kennen en te
optimaliseren. De laatste 2 jaren kent het
gebruik van Sentinel® een opmars. Tijdens
2013 werd reeds 91 m3 restwater verwerkt
en in 2014 werd een recordhoeveelheid
van 110 m3 restwater bereikt.

Sentinel®draagt bij tot de bescherming
van onze waterlopen
In welke mate kon Sentinel® effectief bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Er
was een gemiddelde van 3,7 mg actieve
stof aanwezig per liter restwater. Voor
315.000 liter restwater die over een periode van vijf jaar verzameld werd, komt
dit neer op 1165,5 g actieve stof, die uit het
het restwater verwijderd wordt. Mocht
deze hoeveelheid actieve stof in het oppervlaktewater terechtgekomen zijn, dan
zou hierdoor 23.310 km waterloop (1 m
breed, 0,5 m diep) de wettelijke norm
overschrijden (0,1 µg/l). Anders gesteld:
door het gebruik van Sentinel® werd
23.310 km waterloop beschermd.
Het gebruik en de promotie van Sentinel®
heeft ook onrechtstreeks een positief effect op de waterkwaliteit. Loonsproeiers
geven immers aan dat ze – door met Sentinel® te werken of alleen al door er over te
horen praten – zich meer bewust worden
van de problematiek van watervervuiling.
Dit levert het voordeel dat men doordachter te werk gaat en inspanningen levert om
de hoeveelheid restwater zoveel mogelijk
te beperken.
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Sentinel® werkt op basis van chemische
processen, waarbij de resten van de
gewasbeschermingsmiddelen na toevoeging van chemische producten (ijzersulfaat, natriumhydroxide en polyelektroliet)
vlokken vormen. Deze vlokken bezinken
en worden uit het restwater gefilterd. Een
actieve koolfilter zorgt voor de nazuivering. Elke verwerkingsbeurt, die een 6-tal
uur duurt, zuivert zo’n 900 liter water. Dit
zuiver water kan gebruikt worden om een
eerste spoeling uit te voeren of voor een
behandeling met een totaalherbicide. De
slibfractie die overblijft wordt door Agri
Recover opgehaald en door een gespecialiseerde firma verwerkt.

Steeds meer restwater wordt gezuiverd

PRODUC TS

Gewasbeschermingsmiddelen komen
soms via het rest- en spoelwater in het
oppervlaktewater terecht waardoor ze
een negatief effect kunnen hebben op
het waterleven. De aanwezigheid van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in
het oppervlaktewater stelt niet alleen een
probleem voor het milieu, het kan ook
tot gevolg hebben dat men deze middelen gaat verbieden of drastisch gaat beperken. Dit kan verhinderd worden door
het rest- en spoelwater dat sporen van
gewasbeschermingsmiddelen bevat, op te
vangen en te verwerken met een systeem
zoals Sentinel®
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Geïntegreerde gewasbescherming wint terrein

Wat wordt er zoal getoond?
• hoe het aanleggen van drempeltjes
tussen de rijen aardappelen erosie kan
helpen voorkomen.
• hoe het ophangen van nestkastjes voor
valken in een fruitplantage kan bijdragen tot het onder controle houden van
de muizenpopulatie.
• hoe feromonen kunnen ingezet worden
om de schadelijke fruitmot in de war te
brengen zodat deze zich niet kan voortplanten. Dankzij deze feromonen worden er trouwens niet langer insecticiden
gebruikt tegen de fruitmot.
• hoe een fytobak het restwater van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen verwerkt, zodat dit gerecycleerd
wordt op het erf en niet meer in het water terechtkomt.
• hoe teeltrotatie een natuurlijke barrière
tegen bodeminsecten en ziektes vormt.
Teeltrotatie houdt in dat slechts om de 3
of 4 jaar dezelfde teelt op hetzelfde stuk
grond wordt gezaaid of geplant. Door
elke 3 of 4 jaar te veranderen krijg je niet
alleen een gezondere teelt maar ook een
lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Tijdens de rondleidingen die op deze demoboerderijen georganiseerd worden,
kan elke landbouwer of andere geïnteresseerde ter plaatse vaststellen welke
verschillende technieken er bestaan, hoe
deze toegepast worden en welke toegevoegde waarden ze creëren.
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Om IPM verder aan te moedigen heeft
de gewasbeschermingssector in België
twee proefboerderijen opgericht. Eén van
deze boerderijen is gevestigd in Huldenberg (Vlaanderen) en is een samenwerking tussen de landbouwers Josse en Jan
Peeters en Bayer CropScience. De andere
boerderij bevindt zich in in Ittre (Wallonië) en kwam tot stand via een samenwerking tussen landbouwer Ferdinand Joly
en Syngenta. Op deze proefboerderijen

worden verschillende IPM-technieken
gebruikt en in de praktijk getoond aan
stakeholders, politici en bevoegde overheden maar ook aan de pers en landbouwers.

PRODUC TS

IPM is echter meer dan chemische
gewasbeschermingsmiddelen vervangen
door een natuurlijke ziekte- of plaagbestrijder. Ook het inzetten van resistente
plantensoorten en -variëteiten in een
gezonde bodem is een belangrijk facet
van IPM, net zoals het bevorderen van
de biodiversiteit dat ook is. Voorbeelden
hiervan zijn het ophangen van nestkastjes,
het aanleggen van bloemenstroken of van
een poel op een weide of het toepassen
van anti-erosiemaatregelen op hellende
percelen.

PROSPERIT Y

De Europese richtlijn dicteert namelijk dat ‘duurzame biologische, fysische
en andere niet-chemische methoden’
de voorkeur moeten krijgen boven chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Hieraan wordt weliswaar de voorwaarde
gekoppeld dat ze de ziekte of plaag op een
grondige manier moeten kunnen bestrijden. In de geest van deze Europese richtlijn wordt een bespuiting met herbiciden bijvoorbeeld vervangen door mechanische
onkruidbestrijding en worden insecten
niet bestreden met insecticiden maar door
het inzetten van natuurlijke vijanden. Een
voorbeeld hiervan is het inschakelen van
lieveheersbeestje tegen bladluizen.

PL ANE T

Vanaf 2014 gelden er nieuwe regels op
het vlak van gewasbescherming. Deze
regels zijn het resultaat van een Europese richtlijn over duurzaam gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen. Zo
wordt de toepassing van Integrated Pest
Management (IPM) verplicht. De principes van Integrated Pest Management
(IPM) houden in dat de landbouwer alle
mogelijke bestrijdingstechnieken op een
geïntegreerde manier toepast om zo de
schade aan planten onder de economische
schadedrempel te houden. Wanneer
ziekten of plagen in het gewas opduiken,
grijpt de landbouwer in en doet hij dit bij
voorkeur via niet-chemische bestrijding.
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riële zepen… Naast de productie via de
klassieke chemische syntheseroutes is
de sector koploper in de ontwikkeling
van de biotechnologische productieprocessen.
Hieronder vindt u een kleine greep uit de
talrijke voorbeelden.

PROSPERIT Y

Een betere bewaring van vitaminen
voor een betere gezondheid

PRODUC TS

Een steeds verder groeiende wereldbevolking en de sterk vergrijzende Westerse bevolking verhoogt de noodzaak
voor gezondheids- en welzijnszorg.
De Belgische sector van de chemie en
life sciences is toonaangevend in de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vaccins, detergenten, antibacte-

PL ANE T

Belgische sector van chemie en life sciences
aan de top op vlak van farma en biotechnologie

PEOPLE

Gezondheid en welzijn

Ontdek de
6 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina’s
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goedgewassen.be:
boordevol tips rond
milieuvriendelijk
schoonmaken

We kunnen deze impact echter inperken
door geschikte producten te kiezen en
deze volgens bepaalde richtlijnen te gebruiken. Rond dit onderwerp creëerden
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Milieu, COMEOS en
DETIC in samenwerking met CRIOC de
website www.goedgewassen.be . Op deze
site vind je nuttige tips waarmee je de impact van detergenten en schoonmaken
op het milieu kan beperken. Je treft er
onder meer goede praktijken aan die je
helpen om je schoonmaak- en consumptiegewoontes op een positieve manier te
veranderen.

Prayon heeft hiervoor een innovatief
proces ontwikkeld dat een optimale
bescherming en stabiliteit van meer dan
een jaar voor vitaminen garandeert. Het
verspreidt de vitamine ook gelijkmatig
over het product door de vetoplosbare
vitaminen aan het fosfaatzout te hechten.
Het nieuwe product van Prayon heet FortiprayTM en bestaat uit calciumfosfaat zout
(calciumfosfaat, E341) en een complex
van vetoplosbare vitaminen. Het bevat vitaminen D2 en D3 en zorgt tegelijkertijd
voor een betere intestinale absorptie van
calcium die door het fosfaatzout (tricalciumfosfaat) geleverd wordt.
FortiprayTM wordt gebruikt in verrijkte
dranken om de stabiliteit van de vitaminen
te waarborgen. Het wordt ook gebruikt in
smeltkaas om een goede dispersie van
vetoplosbare producten in een waterige
omgeving te krijgen.
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Het gebruik van detergenten is noodzakelijk voor de algemene hygiëne. Denk
maar aan het wassen en schoonmaken
van kledij, servies, vloeren en andere oppervlakken. We mogen echter niet uit het
oog verliezen dat het gebruik van deze
producten een impact heeft op het milieu,
het water- en energieverbruik, de kwaliteit
van het oppervlaktewater, de productie en
het verwerken van afval.

Vetoplosbare vitaminen zijn van nature
meestal onstabiel. Aangezien deze organische moleculen onder invloed van licht,
zuurstof en warmte makkelijk afbreken,
zouden ze hiertegen beschermd moeten
worden. Dit is zeker het geval wanneer
ze in voedingsmiddelen gebruikt worden. Doordat deze vitaminen enkel in vet
oplosbaar zijn, kunnen ze bovendien niet
gemakkelijk opgenomen worden in producten die water bevatten.
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GSK zet zich in om innovatieve vaccins te
ontwikkelen tegen aandoeningen waarvoor dit het meest nodig is. Het gaat hier
dan specifiek over vaccins tegen malaria
en ebola.

Een 30-jarige strijd tegen malaria
De voorbije 30 jaar hebben wetenschappers van GSK samen met andere we-

A new Ebola vaccine:
the journey so far

Accelerating 10 years to 10 months

Next
steps…

Phase II

3,000 healthy adults and
children in clinical trials
• Mali, Nigeria, Ghana,
Senegal, Cameroon

30,000 volunteers
including frontline
healthcare workers
• Liberia

Jan 2015

Dec 2013

Doses have been
manufactured
and are ready
to be shipped

Dec 2014

Three countries
primarily affected:
• Guinea
• Sierra Leone
• Liberia

Phase III
testing:
• Liberia Phase II
testing:
• Cameroon
• Ghana
• Mali
• Nigeria
• Senegal

Partners commit
a total of nearly
£25m

£11.1m European Commission (EC)
£1.8m Bill & Melinda Gates Foundation
£1.1m Swiss Government
£2.8m UK partners
£8m BARDA

Phase I: 200 volunteers
• Mali
• Switzerland
• UK
• USA

GSK begin
manufacturing
another 10,000
doses

Outbreak recognised as a major incident
in Guinea (March 2014), Sierra Leone
(May 2014) and Liberia (July 2014)

Mar 2014
On 8 August, WHO
declared the epidemic
to be a “public health
emergency of
international concern.”

Aug 2014

Nov 2014
10,000

First case of current
strain of Ebola in
West Africa

GSK supports humanitarian aid
partners, helping with critical
supplies, equipment and training
of additional health workers

Phase I
testing:
• Mali
• Switzerland
• UK
• USA

£25m

£

GSK already
collaborating
with NIH to
develop an
Ebola vaccine

Sept 2014
Multiple trials run in parallel with the
development of the manufacturing process.
The aim is to have stocks ready if the
trials are successful

Quality, safety and
efficacy standards
are fully observed

Grant from UK
partners enables
manufacture of
new vaccine lots

UK partners
• Wellcome Trust
• Medical Research Council (MRC)
• UK Department for International
Development (DFID)

GSK, together with private
and public partners, form
international consortium to
accelerate the development
of candidate vaccine

GSK begin manufacturing
an additional 20,000
doses at the same time
as initial clinical trials
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Financial support
ensures vaccine
development stays
on track

Vaccines
normally take
10–15 years
to develop

Phase III

Mar 2015

GSK shipped first batch
of vaccine to Liberia

Initial trials suggest
candidate vaccine
has acceptable
benefit risk profile

PRODUC TS

In augustus 2014 werd er een internationaal consortium samengesteld met als
doelstelling gezamenlijke proeven rond
verschillende kandidaat ebola-vaccins te
versnellen. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als andere stakeholders namen hieraan deel. Het GSK kandidaat-vaccin werd getest in vier fase I
studies. De initiële resultaten zijn hoopvol.
Ze tonen bemoedigende resultaten op het
vlak van veiligheid en immuniteit. Hierdoor
wordt het voor GSK mogelijk het meest
geschikte doseringsniveau te bepalen en
over te schakelen naar de volgende fasen
van klinische proeven.

In januari 2015 werden de eerste honderden dosissen van het kandidaat ebola-vaccin van Brussel naar Liberia verscheept om daar getest te worden in het
eerste grootschalige onderzoek naar de
efficiëntie van experimentele ebola-vaccins. Dit gebeurde onder leiding van het
Amerikaanse NIH (National Institutes of
Health). Als je weet dat het meestal ongeveer een decennium duurt vooraleer men
een nieuw vaccin ontdekt en ontwikkelt,
dan kan je niet anders dan tot het besluit
komen dat de klinische ontwikkeling van
dit kandidaat-vaccin in een ongekend
tempo vooruitgaat. Het maakt meteen
ook duidelijk hoe groot de inzet van vele
stakeholders is om de uitbraak van het
ebolavirus onder controle te houden.

PROSPERIT Y

Een kandidaat-vaccin tegen ebola

PL ANE T

GlaxoSmithKline (GSK) levert bijdrage
aan de strijd tegen ebola en malaria
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In juli 2014 heeft GSK een aanvraag tot
regularisatie van het vaccin ingediend bij
het Europees Geneesmiddelenbureau. In
augustus 2015 ontving GSK hierop een
positief antwoord. Naar aanleiding van
deze beslissing zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – zodra de nationale regelgevende instanties het vaccin
goedgekeurd hebben – een aanbeveling
doen rond het gebruik van dit vaccin in de
nationale vaccinatieprogramma’s. GSK
heeft zich al geëngageerd om bij goedkeuring het vaccin te produceren tegen
de kostprijs met een minimaal rendement
van ongeveer 5%. Dit bedrag zal opnieuw
geïnvesteerd worden in het onderzoek en
de ontwikkeling van antimalariavaccins
van de tweede generatie of vaccins tegen
andere tropische ziektes die tot nu toe
verwaarloosd werden.

PL ANE T

tenschapeprs van over de hele wereld
samengewerkt om een vaccin te ontwikkelen dat er als eerste ter wereld zou in
slagen om kinderen in Afrika tegen malaria te beschermen. Dit kandidaat-vaccin –
RTS,S – wordt ontwikkeld in partnerschap
met het wereldwijde programma PATH
MVI. Dit is een initiatief dat de financiële
steun krijgt van de Bill & Melinda Gates
Foundation. De werking van het vaccin is
gebaseerd op het aanwakkeren van het zodat het zich tegen de malariaparasiet kan
beschermen.

(Foto van Nahya Salim – Nahya Salim is wetenschappelijk onderzoeker & kinderarts bij het
Ifakara Health Institute in Tanzania. Ze is een
projectleider bij fase III van GSK’s RTS,S i.v.m. de
proeven rond het malariavaccin. Als kinderarts en
klinisch onderzoeker is ze betrokken bij de diagnose,
de behandeling en de algemene gezondheidszorg
voor kinderen.)

Janssen
Pharmaceutica
koploper in TBC
behandeling

www.essensciaforsustainability.be

Bekijk het filmpje op
www.essensciaforsustainability.be

Bekijk het filmpje op
www.essensciaforsustainability.be
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Realco ontwikkelt
Eurogentec, leider
innovatieve
in de productie van
producten om
plasmid DNA vaccins
biofilms op te sporen Bekijk het filmpje op
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Voorloper in innovatie

PL ANE T

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences richt haar blik op
de toekomst. Bedrijven ontwikkelen
baanbrekende innovaties op diverse

domeinen. Het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van vandaag zal de manier
waarop we morgen zullen leven, drastisch veranderen.

Bekijk het filmpje op
www.essensciaforsustainability.be

Bekijk het filmpje op
www.essensciaforsustainability.be

PRODUC TS

Solvay investeert
in baanbrekend
onderzoek in het
Solar Impulse project

PROSPERIT Y

INITIATIVE VAN DE SECTOR

Agfa Graphics wint
Innovation Award
met lage migratie
inkten

PEOPLE

Baanbrekende innovaties

Ontdek de
5 initiatieven van
de sector op de
volgende pagina’s

De mogelijkheden van micro-algen olie

De belangrijkste commerciële bron van
de langketen omega-3 vetzuren is visolie.
Aan deze olie zijn echter een aantal problemen verbonden. Autotrofe micro-algen
kunnen een interessant alternatief vormen
voor visolie als bron van langketen omega-3 vetzuren (EPA en DHA). De voordelen van deze ‘autotrofe micro-algen
omega-3 olie’ zijn de aanwezigheid van
EPA en DHA onder de vorm van polaire
lipiden en een substantiële concentratie
van carotenoïden en fytosterolen. Deze
stoffen bieden namelijk een potentieel
voordeel wat betreft oxidatieve stabiliteit
en bio-beschikbaarheid.
Naast deze pluspunten qua samenstelling
en eigenschappen is er ook nog een an-

kan op allerlei soorten grond gebeuren.
Bovendien stelt er zich geen probleem
van contaminatie met zware metalen of
persistente organische verbindingen.

der belangrijk voordeel dat micro-algen
olie t.o.v. visolie biedt. Het brengt namelijk geen overbevissing met zich mee. De
kweek van deze algen vindt onder gecontroleerde omstandigheden plaats en

Naast de downstream processing van
algen, worden ook toepassingen van de
extracten en de algenkweek onderzocht.
De bevindingen hiervan helpen bij het
bepalen van welke algen in welke hoeveelheden aangeleverd moeten worden.
De projectpartners in dit onderzoek zijn
Proviron, Ecotreasures, Gova, KU Leuven,
VITO en UGent.
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In het FISCH-ICON project, Omega-extract, wordt de downstream processing
van langketen omega-3 oliën uit autotrofe
micro-algen op punt gesteld. De uiteindelijke doelstelling is om piloot hoeveelheden olie te produceren (10-50 liter schaal)
die geschikt zijn voor de toepassing in de
voedings-, voeder-, pharma en cosmetica
industrie. De bevindingen zijn cruciaal om
de haalbaarheid – zowel op technologisch
als economisch vlak –op industriële schaal
te kunnen inschatten.
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Positieve impact op het milieu

Deze problemen kunnen deels opgelost
worden door te kiezen voor elektrische
wagens die rijden op batterijen. Dit is een
stap in de goede richting, maar er blijven
nadelen aan verbonden. Denk maar aan de
beperkte actieradius, de lange oplaadtijd
van de batterijen en de vaak niet duurzame productie van de elektriciteit.
Waterstof is de schoonste brandstof
wanneer ze duurzaam wordt geproduceerd. Waterstof kan worden gebruikt
voor het wegverkeer en – via brandstofcellen – voor elektrische voertuigen. De
brandstofcellen wekken elektriciteit op
door ze in contact te brengen met waterstofgas en lucht en drijven op die manier een elektromotor aan.

Dit project betekent het integraal vermijden van emissies van NOX , CO2 en fijn
stof vanaf de bron tot aan de uitlaat van
de wagens.
• De grote milieuvoordelen zijn:
• geen impact op “zure regen”,
• geen impact op klimaatopwarming,
geen emissie van CO2,
• geen impact op ademhalingsproblemen
zoals bijvoorbeeld astma,
• voldoening aan de Europese doelstellingen betreffende CO2 emissiereductie.
Positieve impact
op de Belgische economie
• Onafhankelijkheid van de invoer van
fossiele brandstoffen,
• Door het vermijden van fijn stof, is er
een gunstig effect op de volksgezondheid en dus ook op het budget voor volksgezondheid.

Een consortium van vijf bedrijven, waaronder vier KMO’s, is betrokken bij de ontwikkelingen doorheen de hele waardeketen
zowel op labo- als pilootschaal. Zij laten
zich ondersteunen door onderzoeksinstellingen zodat ze zich kunnen professionaliseren op het vlak van de kweek van
vliegen, de raffinage van insecten voor de
extractie van chitine, proteïnen en vetten,
de opwerking tot chitosan en chemische
modificatie van chitosan. De partners die
aan dit project deelnemen, zijn Millibeter,
Avore, Chemstream, I-Coats, Globachem,
KU Leuven, VITO en UGent.
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Aan de toepassing van fossiele brandstoffen voor onze mobiliteitsbehoeften zijn
veel nadelen verbonden: het is een eindige
grondstof en de winning, productie en het
gebruik ervan hebben een impact op het
milieu. Bovendien zijn we voor de toelevering geopolitiek afhankelijk van vaak politiek instabiele landen.

Het inzetten van insecten als een nieuwe
biomassa is een veelbelovende benadering. Het levert immers een extra bron
van hernieuwbare grondstoffen. Dit komt
enerzijds door hun samenstelling die uit
proteïnen, vetten en biopolymeren bestaat. Maar anderzijds ook door de manier
waarop ze gekweekt kunnen worden en
organisch-biologische nevenstromen
kunnen omzetten. Onder meer vliegen
bevatten een interessante component: het
biopolymeer chitine. Chitine wordt momenteel geproduceerd op basis van crustaceeën en schimmels en vertegenwoordigt een wereldmarkt van maar liefst 45
miljard $ per jaar. Het is een groeimarkt
vooral omdat vraag naar kwalitatieve derivaten blijft stijgen. De toepassingen vind
je terug in een brede waaier van sectoren
zoals de landbouw, de gezondheid en tal
van industrieën.

PRODUC TS

Elektrische wagens met een aandrijving
op brandstofcellen kunnen intussen 500
tot 600 kilometer rijden. Daarmee hebben
ze niet de beperkingen van elektrische
auto’s op batterijen. Bovendien moeten er
geen batterijen worden opgeladen, maar
gebeurt het tanken van waterstof in 3 tot
5 minuten. Dat is vergelijkbaar met een
tankbeurt aan een regulier tankstation.

Chitinsect is een FISCH-ICON project
waarin een nieuwe waardeketen voor chitosanen ontwikkeld wordt en dit op basis
van insectenbiomassa. In het project komen heel wat facetten aan bod: de kweek
van de insecten, de extractie en opwerking
van de chitosanen en het uittesten van
twee toepassingsdomeinen: de zaaizaadbehandeling en het coaten van netten en
touwen.

PROSPERIT Y

Air Liquide gaat op de site van Toyota Motor Europe in Zaventem het eerste publieke
waterstoftankstation op 700 bar bouwen.
Het tankstation, met een capaciteit van 20
tot 30 wagens per dag, is voorzien voor
het leveren van waterstof, als brandstof,
aan personenwagens en autobussen. Het
project komt er met de steun van Europese
subsidies. In juli 2015 werden de milieu- en
bouwvergunningen toegekend.

Insecten als
leverancier van
biopolymeren

PL ANE T

Air Liquide bouwt het eerste publieke
waterstoftankstation op 700 bar
voor personenwagens en autobussen
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